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 Wywiad z watykanistą Andrea Torniellim

 Sam na sam z żywiołem – ogólnopolski Dzień Strażaka
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Jezus powiedział swoim uczniom: „jeszcze 
wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 
[jeszcze] znieść nie możecie”. Kontekst czasu 
w jakim Jezus wypowiedział te słowa, a jest 
to fragment Jego mowy pożegnalnej wygło-
szonej podczas Ostatniej Wieczerzy, tłuma-
czy pewność, że apostołowie nie są jeszcze 
w pełni przygotowani na przyjęcie Jego 
słów. Dopiero nadejdzie czas męki, śmierci 
krzyżowej, chwalebnego zmartwychwsta-
nia – sekwencja najważniejszych wydarzeń
w dziejach ludzkości, które przemienią apo-
stołów, otworzą im oczy na blask Prawdy, 
pomogą w pełni zrozumieć misję ich Mistrza. 
Ewangelia ta przynosi także zapowiedź Je-

zusową – nadejście Ducha Świętego. To on 
„Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznaj-
mi wam rzeczy [przyszłe]”. Umożliwi pełniej-
sze poznanie tego, co objawił Jezus. Stanie 
u fundamentów Kościoła, będzie go budo-
wał, umacniał, budził naszą wiarę, udzie-
lał nowego życia. Ewangelia ta towarzyszy 
Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Obcho-
dzimy ją po Zesłaniu Ducha Świętego, aby
w ten sposób podkreślić, że dzieło zbawie-
nia podchodzi od Boga Ojca i realizuje się 
przez Syna w Duchu Świętym. Trójca Święta 
stanowi wielką tajemnicę wiary i życia chrze-

ścijańskiego. Prowadzi ku Ojcu, który jest 
Miłością i początkiem wszystkiego, ku Sy-
nowi, w którym, „współistotnym Ojcu”, roz-
poznajemy obraz Boga niewidzianego (por.
Kol 1,15), ku Duchowi Świętemu, który in-
spiruje, rozjaśnia blaskiem prawdy ludzkie
i umysły i serca. „Wiara wszystkich chrześci-
jan opiera się na Trójcy Świętej”, to starożyt-
na sentencja św. Cezarego z Arles (470-542). 
Do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej jeste-
śmy wezwani przez łaskę chrztu świętego. 
Warto sobie uświadomić, że wiara w Trój-
cę Świętą towarzyszy nam każdego dnia. 
Wyznajemy ją ilekroć czynimy znak krzyża: 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.   o. jł

26 maja Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 26 maja Uroczystość Przenajświętszej Trójcy (J 16, 12-15)(J 16, 12-15)

PAPIESKIE INTENCJE NA MAJPAPIESKIE INTENCJE NA MAJ
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy 
według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

Na okładce: Ćwiczenia 

pożarnicze podczas 

odprawy szkoleniowej 

kapelanów, 29.05.2012 r.

Kalendarz świąt kościelnych obchodzo-
nych przez Kościół w Polsce wzbogacił się 
o nowe święto – Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego Kapłana. Obchodzić je będziemy
w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świę-
tego. W tym roku będzie to dzień 23 maja.
Ustanowienie tego święta zaproponował 
w ubiegłym roku Ojciec Święty Benedykt 
XVI. Była to Jego odpowiedź na postulaty 
zgłaszane przez Episkopaty różnych krajów 
i wspólnoty zakonne, aby poprzez prokla-
mację takiego właśnie święta upamiętnić 
Rok Kapłański, obchodzony w Kościele od 
19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku. 
Pewnym novum w działaniu Stolicy Apo-
stolskiej było to, że to episkopaty poszcze-
gólnych państw miały zdecydować o tym, 
czy zechcą je wprowadzić w swoich krajach. 
Biskupi polscy na 360 zebraniu plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem 
(26 XI 2012) podjęli decyzję, aby to święto 
w Polsce wprowadzić i zwrócili się ze sto-
sowną prośbą do Stolicy Apostolskiej. 22 
lutego b.r., w ostatnich dniach pontyfikatu 
Ojca Świętego Benedykta XVI, watykańska 
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przychyliła się do tej prośby.
Głównym celem nowego święta „jest kon-
templacja piękna i świętości kapłaństwa 
samego Chrystusa” (Komunikat biskupów 
diecezjalnych z Jasnej Góry, 2 V 2013), 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, który 
daje wierzącym udział w swoim kapłań-
stwie.

To nowe święto wpisuje się w kalen-
darz liturgiczny świąt i uroczystości 
obchodzonych po zakończeniu cy-
klu paschalnego, który wieńczy uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego. 
Powraca się wtedy, w rozbudowany 
sposób, do pewnych tajemnic wiary, 
jakie miały miejsce podczas Triduum 
Paschalnego, które charakteryzuje 
wielki dynamizm zbawczych wyda-
rzeń. Są one w swoisty sposób „spię-
trzone”, następują szybko jedno po 
drugim. Warto je wydobyć, wrócić do 
nich, poświecić im więcej czasu, refleksji 
i modlitwy. Dlatego została ustanowio-
na specjalna uroczystość – Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, aby to zbawcze wy-
darzenie, ustanowienie Eucharystii, jakie 
miało miejsce w Wielki Czwartek, uczcić
w szczególny sposób. Także uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, dla uka-
zania miłości objawionej jw przebitym
w Wielki Piątek Sercu Jezusa. W ciąg takich 
świąt i uroczystości wpisze się nowo usta-
nowione święto Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana, jakim On obja-
wia się poprzez Misterium Paschalne. 
Święto to będzie również przypominać
o szczególnym darze, jakim jest ustano-
wione przez Jezusa w Wieczerniku Jerozo-
limskim kapłaństwo. Pomoże rozpoznawać 
jego wielkość, tajemnicę, stanowić będzie 
dobrą okazję do naszej modlitwy o świętość 
kapłanów. Tę intencję wyraża tekst prefacji 

w czasie Mszy św. odprawianej w dniu tego 
święta: „Chrystus nie tylko obdarzył cały 
lud odkupiony królewskim kapelaństwem, 
lecz w swojej miłości dla braci wybiera lu-
dzi, którzy przez święcenia otrzymają udział 
w jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu 
odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił 
ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę 
paschalną”.
W kalendarzu liturgicznym najwyższą ran-
gę mają uroczystości. Dzień określony jako 
„święto” posiada niższą rangę, nie ma – 
tak jak to ma miejsce podczas uroczysto-
ści – obowiązku uczestnictwa we Mszy św. 
Będzie ona tego dnia odprawiana według 
specjalnego formularza mszalnego, także
w Liturgii Godzin znajdą się czytania i teksty 
odnoszące się do Chrystusa – Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana, Pośrednika nowego 
Przymierza, które trwa na wieki.

o.jł 

Nowe święto kościelne
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przy bitwie śpiewają./ Jako to bywało w Polsz-
cze po przyjęciu wiary./Mnie to jeszcze powie-
dał, pomnę, ojciec stary”.
Maryja zatrzymała protestantyzację katolic-
kiej Polski w czasie potopu szwedzkiego.
To wydarzenie w dziejach narodu polskiego 
umocniło wiarę, że Maryja otacza nas płasz-
czem swej opieki, podkreślił ks. Zbigniew 
Kępa. Szczególnym aktem tej wiary były ślu-
by Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r., zło-
żone przed obrazem Matki Bożej Łaskawej
w katedrze lwowskiej. – W czasie podniesie-
nia, przypomniał ks. Kępa, król zszedł z tronu, 
złożył berło i koronę i padł na kolana. To Jej 
powierzył władanie Królestwem Polskim.
Król przyrzekł Królowej Korony Polskiej dą-
żyć do poprawy życia najuboższych stanów 
Rzeczypospolitej. – Pobożność maryjna musi 
mieć wymiar społeczny, podkreślił ks. Kępa.
Notariusz kurii polowej wskazał na przedziw-
ny związek tego miejsca, gdzie dziś stoi Ka-
tedra Polowa z kultem Matki Bożej Łaskawej, 
która odbierała cześć w świątyni ojców pija-
rów. Kościół ojców pijarów nosił wezwanie 
Matki Bożej Zwycięskiej. Poprzednicy kape-
lanów wojskowych, ojcowie pijarzy w tej sa-
kralnej przestrzeni uczyli szacunku dla świę-
tych znaków naszej ojczyzny. To nie mogło się 
podobać władzom zaborczym. Carat odebrał 
kościół pijarom, zamieniając go na cerkiew.
Ks. płk Kępa przypomniał dalej wielkie karty 
dziejów kościoła na Długiej: pogrzeb boha-
terskiego kapelana 1920 r. – ks. Ignacego 
Skorupki, modlitwy powstańców warszaw-
skich 6 sierpnia 1944 przed wyruszeniem do 
walki o wolną Polskę.
Podkreślił także, że w okresie powojennej ate-
izacji Polski, kiedy „starano się wmówić spo-
łeczeństwu, że nie do pogodzenia jest miłość 
do Maryi i ojczyzny”, kościół na Długiej był 
znakiem sprzeciwu – przypominał o trudnej 
historii, w której Maryja była oparciem i ra-
tunkiem dla narodu.
– Dzisiaj Maryja pyta każdego z nas, będące-
go na służbie ojczyzny, mówił na zakończe-
nie homilii ks. płk Zbigniew Kępa, notariusz 
kurii polowej – czy jesteś wierny Bogu, czy 
jesteś wierny Polsce. Czy jest ci drogie
Dziedzictwo Maryi, która jest Królową Polski, 
zatroskaną o przyszłość narodu…
Po Mszy św. obecni odmówili Litanię Lore-
tańską, która jest sercem nabożeństw majo-
wych. Gromadzą one w maju wiernych wo-
kół przydrożnych kapliczek. Każde wezwanie 
tej litanii to imiona Matki Bożej obecne na 
kartach natchnionych ksiąg Pisma Świętego.
Zwieńczeniem Dnia Flagi był koncert prze-
niesiony ze względu na pogodę do Katedry 
Polowej z Placu Zamkowego. Wystąpiły dwie 
orkiestry wojskowe. Orkiestra Zespołu Re-
prezentacyjnego Wojska Polskiego im. Józe-
fa Wybickiego oraz Orkiestra Reprezentacyj-
na Garnizonu Praga z Ołomuńca.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

służby mundurowe wystawiły swoje poczty 
sztandarowe.
Na Mszę św. odpustową do Katedry Polowej 
przybyli najwyżsi dowódcy wojskowi, z gen. 
Mieczysławem Cieniuchem, szefem Sztabu 
Generalnego na czele. Ministerstwo Obrony 
Narodowej reprezentował wiceminister Zbi-
gniew Włosowicz.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
płk Zbigniew Kępa. Notariusz kurii polowej 
pokreślił, że geneza maryjnej pobożności Pola-
ków jest głęboko osadzona w doświadczeniu 
i świadectwie naszych przodków. Zacytował 
m.in. XVI-wieczny wiersz: „Wżdyć ten dawny
a święty obyczaj chowają,/że o Bogurodzicy 

Proboszcz Katedry Polowej ks. płk Robert 
Mokrzycki odczytał przesłanie Biskupa Polo-
wego Józefa Guzdka z okazji przypadającego 
2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ten dzień „stanowi dla nas zachętę, aby
z dumą pomyśleć o narodowej tożsamości
i wspomnieć o naszych Rodakach, dzięki któ-
rym możemy cieszyć się wolnością i niepod-
ległością”, napisał bp Guzdek. – Modlę się, 
przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej 
Polski, o umiłowanie Ojczyzny, troskę o do-
bro wspólne i dar pięknego życia dla wszyst-
kich, których jednoczy biało-czerwona flaga, 
zakończył swoje przesłanie biskup polowy.
Wzdłuż naw bocznych katedry wszystkie 

Odpust w Katedrze PolowejOdpust w Katedrze Polowej

 „Ze świadectw przodków naród odczytał, że nasza ojczyna cieszy się szczególnym wstawiennictwem Maryi”  „Ze świadectw przodków naród odczytał, że nasza ojczyna cieszy się szczególnym wstawiennictwem Maryi” 

– W tej katedrze sprawy Boże splatają się ze sprawami narodowymi. Od pokolenia, 
które tu przyjmuje chrzest, przystępuje do I komunii św. zależy los ojczyzny. Trze-
ba te dzieci wychować tak, aby z dumą kreśliły na sobie znak krzyża i były dum-
ne, kiedy będzie powiewać biało-czerwona. O głębi pobożności maryjnej Polaków
w dniu odpustu Katedry Polowej, której patronuje Królowa Polski, mówił w homi-
lii ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii polowej.



4

Witaj, majowa jutrzenko!Witaj, majowa jutrzenko!
– Są takie dni, kiedy powinniśmy dziękować Bogu i ludziom w sposób szczególny. 
Niewątpliwie takim dniem jest 3 maja. Dziękujemy Bogu, bo mamy Matkę i Królo-
wą, Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Dziękujemy także za to, że dwieście 
dwadzieścia dwa lata temu, 3 maja 1791 r. Polska uchwaliła pierwszą w Europie 
konstytucję pod zbudowanie nowoczesnego państwa. Nikomu wcześniej w Europie 
to się nie udało. Polsce się udało mimo wielkich trudności i przeciwności – powie-
dział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podczas uroczystej Mszy św. 
sprawowanej w intencji ojczyzny w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, która zain-
augurowała warszawskie obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
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W Eucharystii udział wzięli przedstawicie-
le władz państwowych z Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim z małżonką, 
dowódcy wojskowi, przedstawiciele służb 
mundurowych, kombatanci, harcerze oraz 
młodzież szkolna. Mszę św. koncelebrował 
biskup polowy Józef Guzdek, kapelani woj-
skowi oraz miejscowi kapłani. 
W homilii kard. Kazimierz Nycz podkreślał, 
że dzisiaj trzeba wracać do ducha Konsty-
tucji 3 maja, zwłaszcza wobec pokus „lek-
ceważenia przepisów, które stoją na straży 
godności człowieka, małżeństwa i rodziny, 
narodu i państwa”. Wskazywał również, że 

„miejscem królowania Maryi i Jej służenia 
narodowi polskiemu jest Chrystusowy krzyż” 
i od Niej możemy uczyć się, że prawdziwe 
panowanie jest tak naprawdę służbą na 
rzecz państwa i jego obywateli. 
Po Mszy św. na Zamku Królewskim Prezydent 
RP Bronisław Komorowski wręczył ordery
i odznaczenia państwowe ludziom nauki, 
kultury i sztuki.
W samo południe na placu Zamkowym odby-
ły się uroczystości z udziałem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, dowódców woj-
skowych, przedstawicieli służb mundurowych, 
duchowieństwa, kombatantów oraz harcerzy. 
Nie zabrakło również warszawiaków, którzy 
mimo niesprzyjającej pogody, zgromadzili 
się razem, by świętować i podziwiać defiladę 
wojskową oraz aktorów w strojach z epoki. 
Po uroczystym podniesieniu flagi i odśpiewa-
niu hymnu państwowego, rozległ się odgłos 
21 salw armatnich. Została również odczy-
tana preambuła Konstytucji 3 maja. W oko-
licznościowym przemówieniu Prezydent RP 
Bronisław Komorowski podkreślił, że dzisiaj 
„potrzeba pracy na rzecz modernizacji Ojczy-

zny przy wykorzystaniu i doświadczeń wła-
snych, i doświadczeń integrującej się Europy” 
oraz, że „mądry polski patriotyzm oznacza 
szukanie równowagi miedzy potrzebą zmia-
ny, unowocześnienia, a koniecznym szacun-
kiem dla tradycyjnych wzorów i oczekiwań, 
dla historycznie ukształtowanych wrażliwości 
i przyzwyczajeń”. Uroczystość zakończyła de-
filada wojskowa i krótki występ Orkiestry Re-
prezentacyjnej Armii Republiki Czeskiej.
Wieczorem biskup polowy Józef Guzdek tra-
dycyjnie przewodniczył Apelowi Jasnogórskie-
mu w Kaplicy Cudownego Obrazu. W swoim 
rozważaniu opartym o tekst Konstytucji 3 ma-

ja zwrócił uwagę na potrzebę wyrażania 
wdzięczności wobec tych, którzy „pełnią za-
szczytną misję obrońców Rzeczypospolitej”.
– Dziś, w obecności przedstawicieli służb 
mundurowych oraz polskiej armii: genera-
łów, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego 
pragniemy wyrazić wdzięczność za to, że
z narażeniem zdrowia a nawet życia stoją na 
straży ładu społecznego i bezpieczeństwa 
polskich granic: lądowych i morskich oraz 
polskiego nieba. Modlimy się szczególnie za 
żołnierzy pełniących odpowiedzialne misje 
poza granicami kraju: w dalekim Afgani-
stanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Mali 
oraz w bazach wojskowych na zachodzie Eu-
ropy. Miłosiernemu Bogu polecamy polskich 
żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny na 
frontach II wojny światowej oraz ofiary misji 
pokojowych i stabilizacyjnych – mówił.
Ksiądz Biskup podkreślił również, że „znie-
wolenie zewnętrzne zawsze zostaje poprze-
dzone utratą wolności wewnętrznej”.
– Ze zrozumieniem przyjmujemy pouczenie, 
że „wszyscy przeto obywatele są obrońcami 
całości i swobód narodowych”. Jednocze-

śnie uświadamiamy sobie, że nie ma wol-
ności zewnętrznej bez wolności wewnętrz-
nej. Najpierw trzeba wyzwolić nasze serca 
z grzechów i narodowych wad: kłamstwa
i niezgody, egoizmu i prywaty, niewierności 
i zdrady żywotnych interesów naszego kra-
ju. Wolność wewnętrzna, ład w umysłach
i sercach jest gwarancją wolności zewnętrz-
nej – powiedział.
W Apelu Jasnogórskim udział wzięli dowód-
cy Polskich Sił Zbrojnych wraz z kompanią 
honorową Wojska Polskiego, którzy w dniu 
Święta Najświętszej Maryj Panny, Królowej 
Polski pragnęli zawierzyć siebie oraz całą oj-
czyznę Hetmance Żołnierza Polskiego.

Święto Flagi 
Dzień poprzedzający obchody uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, 2 maj, obchodzony jest 
w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Z tej okazji biskup polowy Józef 
Guzdek skierował specjalne przesłanie. Przy-
pomniał w nim, że święto przypomina nam 
o „rodakach, dzięki którym możemy cieszyć 
się wolnością i niepodległością”.
– Biało-czerwona może dumnie powiewać
w miejscach publicznych i w naszych domach 
dzięki ogromnej daninie krwi i cierpienia mi-
nionych pokoleń, w tym żołnierzy i funkcjo-
nariuszy służb mundurowych, a także dzięki 
codziennej pracy każdego z nas. Dla nas wie-
rzących ten dzień stanowi okazję, by dzięko-
wać Bogu za dar wolności i ojczystej ziemi,
a także by przypomnieć sobie o obowiązkach 
względem Ojczyzny – powiedział.
Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyły 
się uroczystości, podczas których Prezydent 
RP Bronisław Komorowski wręczył pamiątko-
we flagi państwowe poszczególnym jednost-
kom wojskowym, społecznościom szkolnym, 
ludziom nauki i kultury, żeglarzom i podróż-
nikom, organizacjom pozarządowym i po-
lonijnym oraz harcerzom, którzy propagują 
„dobre obyczaje związane z polską flagą”. 
W okolicznościowym przemówieniu Bronisław 
Komorowski podkreślił, że flaga państwowa 
jest fundamentem, który powinien jeszcze 
bardziej połączyć Polaków. Przypomniał rów-
nież, że dzień polskiej flagi jest jednocześnie 
Dniem Polonii i Polaków żyjących na całym 
świecie, gdyż „flaga biało-czerwona łączy nas 
ponad granicami, morzami oraz ponad całą 
przestrzenią geograficzną i historyczną”.
Z okazji Dnia Flagi na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbył się festyn rodzinny zatytu-
łowany „Bezpieczna jazda z biało-czerwoną”. 
Jego organizatorem była Komenda Główna 
Żandarmerii Wojskowej i Dowództwo Garni-
zonu Warszawa. W programie znalazły się, 
m.in. konkursy, koncerty, prezentacja sprzętu 
specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, będącego na wyposaże-
niu różnych służb mundurowych oraz poka-
zy ratownictwa medycznego.

Karolina Anna Kwaśniewska

Dzień Flagi i święto Konstytucji 3 majaDzień Flagi i święto Konstytucji 3 maja
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Wraz z kard. Kazimierzem Nyczem Mszę św. w intencji ojczyzny w ArchikatedrzeWraz z kard. Kazimierzem Nyczem Mszę św. w intencji ojczyzny w Archikatedrze
Warszawskiej koncelebrował bp Józef Guzdek oraz ks. ppłk Krzysztof KacorzykWarszawskiej koncelebrował bp Józef Guzdek oraz ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk
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Wrocław
Mszą św. koncelebrowaną w kościele gar-
nizonowym pw. św. Elżbiety, której prze-
wodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, wielki 
przyjaciel środowiska wojskowego i komba-
tanckiego, rozpoczęły się wrocławskie ob-
chody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Połączono je z poświęceniem i wręczeniem 
sztandaru dla 2. Wrocławskiego Oddziału 
Gospodarczego (2wog). Z tej okazji biskup 
polowy Józef Guzdek skierował specjalne 
posłanie do kierownictwa, żołnierzy i pra-
cowników cywilnych 2wog-u, w którym po-
dziękował za ich codzienną służbę i zapewnił 
o modlitewnej pamięci. W Eucharystii udział 
wzięli przedstawiciele lokalnych władz, Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, wojska i służb 
mundurowych oraz organizacji stowarzy-
szeń kombatanckich. 
Następnie uroczystości przeniosły się na ry-
nek wrocławski, gdzie po uroczystym pod-
niesieniu flagi na maszt i okolicznościowych 
wystąpieniach rozpoczęła się ceremonia po-
święcenia, i nadania sztandaru ufundowane-
go przez władze miasta Wrocławia. 
Uroczystości z okazji Święta Konstytucji
3 maja rozpoczęły się kolejnego dnia przed 
obeliskiem upamiętniającym zrywy niepod-
ległościowe Polaków usytuowanym obok ro-
tundy Panoramy Racławickiej. Po ceremonii 
złożenia wieńców, uczestnicy uroczystości, 
prowadzeni przez Kompanię Honorową Gar-
nizonu Wrocławskiego i Orkiestrę Reprezen-
tacyjną Wojsk Lądowych, przeszli do katedry 
wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. Tam 
wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w 
intencji ojczyzny, której przewodniczył abp 
Marian Gołębiewski, metropolita wrocław-
ski. Eucharystię koncelebrowali: kard. Henryk 
Gulbinowicz, metropolita senior, bp Józef 
Pazdur, biskup senior archidiecezji wrocław-
skiej, ks. infułat Adam Drwięga, proboszcz 
parafii katedralnej, oraz ks. płk prał. Janusz 
Radzik. 

Marek Zygmunt

Giżycko i Orzysz
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto 
uchwalenia Konstytucji 3 maja to uroczysto-
ści, w których tradycyjne uczestniczyli żołnie-
rze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
(15bz).
Obchody Dnia Flagi rozpoczęły XVI Ogólno-
polskie Biegi Rodzinne zorganizowane przez 
Klub 15bz. Tego dnia, jak to ma miejsce każ-
dego roku, odbyło się symboliczne otwarcie 
mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim 
inicjujące rozpoczęcie sezonu turystycznego 
w Giżycku. 
Z okazji Święta Konstytucji 3 maja w Sank-
tuarium pw. św. Brunona sprawowana była 
uroczysta Msza św. w intencji ojczyzny. 
Następnie przedstawiciele samorządu, jed-
nostek i instytucji wojskowych, organizacji 
kombatanckich oraz młodzież szkolna zło-
żyli wieńce pod pomnikiem poświęconym 

żołnierzom AK i Sybirakom w parku Rogera 
Goemaere’a.
Kompania Honorowa 15. Brygady Zmecha-
nizowanej wraz z pocztem sztandarowym
15. Mazurskiego Batalionu Saperów wzięła 
również udział w obchodach trzeciomajo-
wych w Orzyszu. Tam pod pomnikiem Roku 
1920 odbył się Apel Pamięci. Bohaterów walk
o wolność i niepodległość ojczyzny uczczono 
salwą honorową oraz złożono wieńce pod 
pomnikiem. W kościele pw. Matki Bożej Szka-
plerznej sprawowana była Msza św. koncele-
browana przez ks. prał. Lecha Gardockiego, 
proboszcza parafii ks. por Grzegorza Bech-
tę. Po Eucharystii jej uczestnicy wzięli udział
w programie artystycznym przygotowanym 
przez dzieci z gimnazjum w Orzyszu. 

kpt. Dariusz Guzenda/
/ks. por. Grzegorz Bechta

Tomaszów Mazowiecki
W czwartek, 2 maja, żołnierze 7. Batalio-
nu Kawalerii Powietrznej (7bkpow) wraz
z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego 
po raz dziewiąty uczcili Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Tegoroczne uroczystości 
odbyły się na skwerze Niepodległości przed 
Urzędem Miasta. Po wciągnięciu na maszt 
flagi państwowej, odegraniu hymnu pań-
stwowego, komendant Hufca ZHP dh pwd. 
Bartłomiej Składowski zapoznał uczestników 
święta z historią polskich barw narodowych
i ich symbolicznym znaczeniem w dziejach 
ojczyzny. Na zakończenie zuchy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 udekorowały biało-czer-
wonymi wstążeczkami przybyłych w tym 
dniu przed Urząd Miasta gości oraz miesz-
kańców Tomaszowa Mazowieckiego.
W piątek, 3 maja, żołnierze 7. Batalionu Ka-
walerii Powietrznej wzięli udział w obcho-
dach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja. Uroczystości rozpoczęła się Mszą św.
w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. 
św. Antoniego z Padwy, której przewodniczył 
ks. ppłk Piotr Majka, kapelan kawalerzystów. 
Eucharystię koncelebrował ks. prał. Henryk 
Kowaliński, dziekan dekanatu tomaszowskie-
go oraz ks. ppor. Tomasz Wojciechowski.
Po Mszy św. odbyła się Apel Pamięci na 
skwerze Niepodległości, po którym żołnierze 
Kompanii Honorowej oddali trzykrotną sal-
wę dla uczczenia 222. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie uroczy-
stości delegacje złożyły wieńce pod płytą pa-
miątkową poświęconą „Nieznanemu żołnie-
rzowi poległemu za wolność na polu chwały 
1914 –1921”. 

kpt. Ewelina Osuchowska-Rybka

Białystok
Fakt, że dziś tu jesteśmy, podkreśla naszą 
godność. Oznacza, że odczytujemy nas sa-
mych, naszą tożsamość narodową i chrześci-
jańską w prawdzie – powiedział bp Henryk 
Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji 
białostockiej, przewodnicząc Mszy św. spra-

wowanej 3 maja w białostockiej Archikate-
drze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Eucharystię koncelebrowali, kapelani 
czasu „W” z archidiecezji białostockiej oraz 
ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, kapelan Gar-
nizonu Białystok.
Następnie uroczystości przeniosły się pod 
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
Rynku Kościuszki. Tam odbył się Apel Pamięci 
zakończony salwą honorową i krótkim kon-
certem pieśni patriotycznych w wykonaniu 
białostockiego chóru miejskiego. Finałem 
uroczystości była defilada wojskowa. Miesz-
kańcy Białegostoku mieli również okazję za-
poznać się ze sprzętem używanym przez róż-
ne formacje mundurowe oraz wziąć udział
w pokazie sprawności kawaleryjskiej.

Ks. kmdr por. Zbigniew Rećko

Darłowo i Dęblin 
Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja w Darłowie rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny, której 
przewodniczył ks. kmdr ppor. Jan Zapo-
toczny, kapelan Garnizonu Darłowo. Dalsze 
uroczystości miały miejsce pod pomnikiem 
Tysiąclecia Państwa Polskiego na placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Ich finałem był 
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Marcina Naruszewicza, tenora Teatru Opera 
Nova z zespołem.
Również w kościele garnizonowym pw. 
Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie spra-
wowana była Msza św. w intencji ojczyzny, 
która zainaugurowała obchody 222. roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas 
Eucharystii dokonany został akt zawierze-
nia ojczyzny opiece i wstawiennictwu Kró-
lowej Polski. Natomiast po Mszy św. odbył 
się koncert Orkiestry Garnizonowej Sił Po-
wietrznych pod dyrekcją kapelmistrza kpt. 
Andrzeja Greszty. 

ks. kmdr ppor. Jan Zapotoczny/
/Karolina Bojarczuk

Żagań
Obchodom 222. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja w Żaganiu towarzyszyły uroczy-
stości odpustowe w parafii wojskowej pw. 
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. 
Mszy św. w intencji ojczyzny oraz zmarłych 
żołnierzy Garnizonu Żagań przewodniczył 
ks. mjr Grzegorz Krupski, proboszcz parafii. 
Eucharystię koncelebrowali kapelani wojsko-
wi oraz ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz, dzie-
kan dekanatu żagańskiego. 

K. Lesicki

oprac. kak

Redakcja dziękuje autorom za nadesłane in-
formacje

Dzień Flagi i święto Konstytucji 3 majaDzień Flagi i święto Konstytucji 3 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i święto Konstytucji 3 maja były obchodzone 
w całej Polsce. Przedstawiamy krótki przegląd uroczystości, które miały miejsce
w parafiach wojskowych i garnizonach. 
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ANNA SOSNOWSKA: Wielokrotnie miał 
pan okazję spotykać się z kard. Jorge 
Mario Bergoglio prywatnie. Jaki on jest 
w kontaktach nieoficjalnych?

ANDREA TORNIELLI: – Uderzała mnie 
przede wszystkim jego prostota i ducho-
wość, która – co było od razu widać – odgry-
wa w jego życiu ważną rolę. Bergoglio jest 
daleki od tego wszystkiego, co my nazywa-
my blichtrem czy salonem, on znajduje się 
zupełnie po drugiej stronie. Będąc arcybisku-
pem Buenos Aires prowadził styl życia, który 
można przyrównać do stylu zakonnika – miał 
niewielki pokój, gdzie sam dbał o porządek, 
a pani do sprzątania przychodziła tam tylko 
raz w tygodniu. Bergoglio je bardzo mało, ale 
lubi i umie gotować. To wiąże się z pewną hi-
storią. Jego matka po urodzeniu ostatniego 
dziecka doznała częściowego paraliżu. Więc 
kiedy dzieci wracały ze szkoły do domu, ona 
instruowała je co mają robić z poszczególny-
mi, przygotowanymi przez nią składnikami, 
żeby przygotować posiłek. Kiedy Bergoglio 
był rektorem kolegium jezuickiego, gdzie w 
niedzielę nie przychodziła kucharka, on wte-
dy zamieniał się w kucharza i gotował dla 
studentów. Kiedyś ktoś go zapytał, czy do-
brze gotuje? Odpowiedział, że jeszcze nikt 
nie umarł od jego posiłków.
Natomiast w rozmowach, jakie prowadzi-
liśmy o Kościele uderzało mnie to, że Ber-
goglio ukazywał Kościół jako Kościół miło-
sierny.

No właśnie. Miłosierdzie wydaje się 
być „znakiem firmowym” tego pon-
tyfikatu. Wiedział Pan, że tak właśnie 
będzie?
– W czasie pierwszej Mszy św., którą papież 
odprawił poza Pałacem Apostolskim, w ko-
ściółku św. Anny leżącym na terenie Watyka-
nu, pokazał, że miłosierdzie będzie głównym 
i podstawowym orędziem, jakie chce przeka-
zać. Tylko najpierw trzeba uświadomić czło-
wiekowi, że tego miłosierdzia ogromnie po-
trzebuje. Jeśli ktoś to uznaje, Bóg nigdy nie 
męczy się w okazywaniu mu miłosierdzia.
I chociaż to jest mocny akcent tego ponty-
fikatu, odnoszę wrażenie, że przesłanie mi-
łosierdzia od zawsze stanowiło fundament 
chrześcijaństwa.

Jaka jest miłość Boga według papieża 
Franciszka?
Miłość Boga, która jest delikatnością objęcia, 
przytulenia. To jest to, co Jezus kapitalnie po-
kazywał w czasie swojego ziemskiego życia 
– zanim wypowiedział do kogoś nawet ostre 
słowa, najpierw starał się go objąć z miło-
ścią. Opisuję w książce doskonały epizod. 
Pewna biedna kobieta chciała ochrzcić swoje 
dzieci, ale nie miała pieniędzy na zwyczajo-
wą ofiarę. Ochrzcił je sam kardynał Bergo-
glio. Ta kobieta mówi potem do niego: „Oj-
cze, nie mogę w to uwierzyć, ojciec sprawia, 
że czuję się ważna…”. A on jej na to: „Ależ 
proszę pani, co ja mam z tym wspólnego? 
To Jezus sprawia, że czuje się pani kimś waż-
nym”. Tego typu historie z życia Bergoglio są 
bardzo wymowne.

Czy jesteśmy, Pana zdaniem, w Koście-
le gotowi na takiego papieża, który
w takim stylu głosi miłość i miłosierdzie 
Boga?
Jeśli mówiąc „Kościół” mamy na myśli lud 
Boży – a przecież tak właśnie Kościół rozu-
miemy – to bezwzględnie tak.

Ciekawym elementem w historii Jorge 
Bergoglio jest to, że właściwie w mo-
mencie otrzymania od Boga w wieku 
siedemnastu powołania, dostaje jed-
nocześnie od Niego duchowy program 
na całe życie.
- Tak, ponieważ ten moment powołania łączy 
się właśnie z silnym doświadczeniem miło-
sierdzia. Opisuję to szczegółowo w książce. 
Bardzo wymowne jest też w tym odkrywaniu 
powołania przez młodego Bergoglio jego 
głębokie przekonanie, że inicjatywa należy 
tu do Boga, że to On działa jako pierwszy,
a człowiek jedynie z Nim współpracuje.

Zaskakujące i poruszające jest to głośne 
i otwarte mówienie przez kard. Bergo-
glio, a teraz papieża Franciszka, że on 
sam ciągle potrzebuje Bożego miłosier-
dzia. Nie przywykliśmy chyba do takich 
wyznań padających z ust księży?
– To absolutnie uderza w osobie Franciszka 
mówiącego o sobie: jestem pierwszym, który 
potrzebuje miłosierdzia. Bardzo zaskakujące 
było to, że nawet w momencie wyboru na pa-
pieża Franciszek mówi: przyjmuję ten wybór, 
mając świadomość, że jestem grzesznikiem. 
W książce pokazuję te momenty, epizody
z jego życia, które wyjaśniają, co to znaczy, że 
on jest tym potrzebującym miłosierdzia.

Mógłby pan przytoczyć jakąś historię?
Pewnego dnia kard. Bergoglio wychodzi
z pośpiechem ze swojego kościoła, nie chce 
się spóźnić na pociąg. Nagle podchodzi do 
niego młody człowiek, który chce się wyspo-
wiadać, ale widać, że jest pod wpływem nar-
kotyków. Bergoglio w pierwszym odruchu 
powiedział temu chłopakowi, że zaraz przyj-
dzie inny ksiądz i go wyspowiada. Jednak po 
kilku sekundach wrócił do niego i sam go 
wyspowiadał. Tego samego wieczoru Bergo-
glio też poszedł do spowiedzi, bo miał świa-
domość, że w przeciwnym razie nie mógłby 
odprawić Mszy św. To chyba najlepiej poka-
zuje poziom i jakość jego życia duchowego.

Papież MiłosierdziaPapież Miłosierdzia
Watykanista Andrea Tornielli, autor książki „Papież Franciszek. Biografia”
w rozmowie z Anną Sosnowską opowiada o swoich osobistych spotkaniach
z kard. Jorge Bergoglio oraz o pontyfikacie spod znaku Bożego miłosierdzia.

Andrea Tornielli, ur. w 1964 r., pisarz
i dziennikarz katolicki, z wykształcenia fi-
lolog klasyczny. Autor wielu książek, tłu-
maczonych także na język polski. Obecnie 
redaktor dziennika „La Stampa” i portalu 
„Vatican Insider”, współpracuje z licznymi 
pismami we Włoszech i za granicą. Przez 
wielu uznawany za jednego z najlepszych 
watykanistów.

Anna Sosnowska, ur. w 1979 r., absol-
wentka UKSW, dziennikarka kanału reli-
gia.tv. Felietonistka portalu deon.pl oraz 
stała współpracowniczka miesięcznika 
„W drodze”.
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Rozmowę publikujemy dzięki uprzejmości 
portalu www.religia.tv
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Święty Florian największym kultem cieszył się 
zawsze w Europie Środkowej. Był bowiem 
jednym z nielicznych starożytnych świętych, 
którzy pochodzili z tej części chrześcijańskiego 
świata. Urodził się w drugiej połowie III w. na 
terytorium dzisiejszej Dolnej Austrii. Był woj-
skowym. Pełnił służbę w legionach rzymskich 
w Noricum, prowincji Imperium Rzymskiego 
położonej na północ od Dunaju, na terenach 
Stryrii i Karyntii – historycznych krain Austrii. 
W młodym wieku doszedł do stopnia do-
wódcy oddziałów pozostających w dyspozycji 
prefekta prowincji. Ale Florian był nie tylko 
sprawnym, utalentowanym żołnierzem. Był 
chrześcijaninem, świadomym swojej wiary, 
wynikających z niej obowiązków. Okres jego 
służby wojskowej przypadł na czasy cesarza 
Dioklecjana (284–305), który przeprowadził  
wiele reform o charakterze gospodarczym
i społecznym, pośród nich m.in. słynny edykt 
o cenach maksymalnych z 301 r., szczegóło-
wo ustalający maksymalne ceny produktów 
i usług oraz  drastyczne kary za ich nieprze-
strzeganie. W końcowych latach swego pano-
wania Dioklecjan postanowił szukać oparcia 
dla swej władzy w powrocie do starych rzym-
skich kultów i obyczajów. Miało to znamienne 
konsekwencje. W 303 r. rozpoczął się okres 
prześladowań chrześcijan. Usuwano ich z woj-
ska pod zarzutem, że zakłócają przebieg ofi-
cjalnych uroczystości religijnych, więcej,  siłą 
i torturami poczęto ich zmuszać do wyparcia 
się swej wiary, oddawania czci pogańskim bo-
gom. Tym, którzy się na to zdecydowali ofia-
rowano wolność, tym, którzy mimo cierpień 
wytrwali w wierze – śmierć. Florian wraz ze 
swym oddziałem stacjonował wtedy w La-
uriacum (dzisiejsze Lorch w Austrii). Będąc 
w podroży, dowiedział się, że w Lauriacum 
aresztowano jedenastu żołnierzy–chrześcijan, 
ruszył tam z zamiarem przyjścia im z pomo-
cą. Nie ukrywał nigdy, że jest chrześcijaninem. 
Tymczasem nastąpiły kolejne prześladowania. 
Prefekt Akwilinus, przełożony Floriana, gorli-
wy wykonawca cesarskich dekretów, rozkazał 
aresztować kolejnych, tym razem czterdziestu 
żołnierzy–chrześcijan. Na wiadomość o tym 
Florian do swych podwładnych, wykonawców 
rozkazu Akwilinusa, powiedział: „Jeśli prześla-
dujecie chrześcijan, weźcie i mnie, bowiem i ja 
należę do nich”. Któryś z gorliwców doniósł
o tym, gdzie trzeba. Padł rozkaz aresztowania 
Floriana. Przeszedł okrutne tortury: przypala-
nie ogniem, biczowanie, wyszarpywanie cę-
gami części ciała, aby wymóc na nim zaparcie 
się wiary, zdradę Chrystusa. Nic nie wskórano. 

Florian został wrzucony w nurty rzeki Ems z 
kamieniem młyńskim przywiązanym do szyi. 
Pierwszy znany opis śmierci Męczennika po-
chodzi z wieku VIII; znalazły się w nim także 
wątki legendarne, mówiące m.in. o tym, że 
ciało Floriana, mimo, że zostało obciążone 
młyńskim kamieniem, zostało wyrzucone z 
nurtów rzeki na wyniosły kamień nadbrzeż-
ny, „po czym z obłoków zleciał olbrzymi orzeł 
i usiadł obok świętego ciała, aby je strzec od 
uszkodzenia przez dzikie zwierzęta”. W nocy 
postać Męczennika ukazała się pobożnej 
niewieście o imieniu Waleria, która odna-
lazła jego ciało i pochowała. Miejscowość, 
gdzie znajdował się grób Floriana, została 
nazwana Sankt Florian, zasłynęła licznymi 
cudami, jakie przypisywano Męczennikowi. 
Już ok. 370 r. powstała tam pierwsza świą-
tynia – katedra biskupa Konstancjusza z No-
ricum. Kult Floriana, zaliczonego w poczet 
świętych męczenników, trwał i umacniał 
się, mimo, że w V w. jego szczątki przenie-
siono do Rzymu, z nadzieją, że dzięki jego 
wstawiennictwu ustaną napady Greków na 
Wieczne Miasto. W czasach karolińskich św. 
Florian był wzywany jako patron wschod-
nich granic cesarstwa zagrożonych napada-
mi Awarów i Madziarów. We wzniesionym
w XII w. klasztorze i kościele benedyktynów
w Sankt Florian, razem ze św. Florianem czczo-
no m.in. czterdziestu bezimiennych męczen-
ników z Lauricium, jego towarzyszy broni.
W XVIII w. wzniesiono tam monumental-
ny zespół sakralny (kościół, klasztor); jedno
z wielkich dzieł epoki austriackiego baroku, 
nawiedzany od lat przez  wiernych i tury-
stów. Warto wspomnieć, że od czasu wiktorii 
wiedeńskiej, którą przypisywano m.in. wsta-
wiennictwu św. Floriana, zaczęto go czcić 
jako narodowego patrona Austrii.
W XII w. rozpoczął się polski wątek kultu tego 
świętego. Dzięki staraniom biskupa krakow-
skiego Gedki i księcia Kazimierza II Sprawiedli-
wego część relikwii św. Floriana sprowadzo-
no w 1184 r. z Rzymu do Krakowa i złożono
w katedrze wawelskiej. Biskupowi zależało 
na tym, aby papież, był nim wtedy Lucjusz III, 
podarował polskiemu księciu relikwie jakiegoś 
potężnego męczennika, który wspierałby go 
w walkach, jakie toczył z pogańskimi Prusa-
mi. Legenda głosi, że gdy biskup Gedko z wy-
słannikiem polskiego księcia penetrowali ka-
takumby przy bazylice św. Wawrzyńca, gdzie 
przechowywano relikwie licznych świętych,
z grobu św. Floriana wysunęła się kartka z na-
pisem: „Chcę pójść do Polski”.

Przywiózł je do Krakowa legat papieski biskup 
Idzi z Modeny. „Wszyscy cieszyli się, że Pola-
kom, za zmiłowaniem Bożym, przybył nowy 
orędownik i opiekun i że katedra wawelska 
nabrała nowego blasku przez złożenie w niej 
ciała sławnego męczennika” – pisał Jan Dłu-
gosz. Z translacją relikwii związany jest kolej-
ny legendarny wątek. Kiedy orszak dotarł do 
granic Krakowa, konie ciągnące wóz z trumną 
odmówiły posłuszeństwa. Odebrano to jako 
znak, że święty pragnie mieć tu miejsce kul-
tu. Taka była geneza kościoła pw. św. Floriana, 
który od wieków stoi na na krakowskim Kle-
parzu. Kiedy w 1528 r. ogień strawił Kleparz,
a kościół ocalał, mieszkańcy Krakowa, a za 
nimi Polski, zaczęli oddawać św. Floriano-
wi szczególną cześć, jako wybawicielowi od 
ognia. Już wcześniej, u schyłku XV, święty ten  
obok św. św. Wojciecha, Wacława i Stanisława 
znalazł się w gronie głównych patronów Kró-
lestwa Polskiego.
W ikonografii przedstawia się św. Floriana naj-
częściej w stroju rzymskiego legionisty, bywa, 
że w pełnym rynsztunku: w zbroi, szyszaku, 
z mieczem u boku; w ręce trzyma kopię lub 
włócznię z rozwiniętym proporcem na którym 
widnieje godło kolegiaty Sankt Florian – biały 
krzyż na czerwonym tle albo polski orzeł. Jego 
atrybutem jest kubeł lub drewniany cebrzyk
z wodą, którym gasi pożar. Ku św. Florianowi, 
jednemu z męczenników pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, rzymskiemu legioniście, który 
okazał się żołnierzem Chrystusowym, wiernym 
aż do śmierci, biegną modlitwy strażaków, 
którzy „wierni przykazaniu miłości i chrześci-
jańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w ob-
liczu zagrożenia klęskami żywiołowymi” (Jan 
Paweł II).

 Jędrzej Łukawy

„Święty Florianie, miej ten dom w obronie,/ niechaj płomieniem od ognia nie chło-
nie”, to jeden z pobożnych napisów towarzyszących figurom świętego, które nie-
gdyś, szczególnie w Krakowie, spotykało się na ścianach domów. Dziś ten święty 
znany jest przede wszystkim jako patron strażaków. Jego wizerunek umieszcza-
ny jest na sztandarach straży pożarnych, tych zawodowych i ochotniczych. Dzień  
wspomnienia św. Floriana w kalendarzu liturgicznym, 4 maja, jest także ogólno-
polskim Dniem Strażaka. Ale św. Florian nie tylko patronuje strażakom. Także tym, 
którzy podczas swej pracy mają do czynienia z ogniem: metalowcom, hutnikom, 
garncarzom, piekarzom.

Patron strażakówPatron strażaków

Legionista rzymski i żołnierz ChrystusowyLegionista rzymski i żołnierz Chrystusowy
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Cudowna służbaCudowna służba

Dzień StrażakaDzień Strażaka

Dzień Strażaka, który został ustanowiony 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2003 r.
jako święto zawodowe, przypada we wspo-
mnienie św. Floriana, męczennika. Jest to 
również święto patronalne diecezji warszaw-
sko-praskiej. W Bazylice Katedralnej pw. św. 
Michała Archanioła i św. Floriana Męczenni-
ka zgromadzili się pracownicy Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicie-
le Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, służb 
mundurowych, związków zawodowych, 
podchorążowie Państwowej Straży Pożarnej 
i aspiranci szkół pożarnictwa, liczne poczty 
sztandarowe, harcerze, rodziny kandydatów 
do pierwszego stopnia oficerskiego oraz pa-
rafianie. Nie zabrakło również franciszkanów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokala-
nowie. Mszę św. wraz z bp Markiem Solar-
czykiem koncelebrowali kapelani PSP, m.in. 
ks. kpt. Jan Krynicki, kapelan krajowy, ks. 
prał st. kpt. Krzysztof Jackowski oraz miej-
scowi kapłani.
W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że 
praca strażaków wymaga od nich stawania 
wobec wielu trudnych i dramatycznych sy-
tuacji, które spotykają konkretnych ludzi. 

Wtedy właśnie ujawnia się misja strażaków 
polegająca na reprezentowaniu Boga, na 
„byciu narzędziem Jego działania w tym, co 
przeżywa napotkany człowiek. Jest realizacją 
„tej obietnicy, że Bóg nie pozostawi nikogo 
samego”. 
Kaznodzieja zwrócił się również do kandy-
datów do pierwszego stopnia oficerskiego. 
– Oto wchodzicie w tak cudowną służbę (…). 
Obok was są ci, którzy są dumni z tego, że 
stoicie na środku tej Katedry. Obok was są ci, 
którzy towarzyszyli wam przez te ostatnie lata 
serdeczną myślą, życzliwością, pamięcią i mo-
dlitwą, ale również swoim profesjonalizmem 
i doświadczeniem, aby pokazać, nauczyć, do-
prowadzić was do tego momentu, w którym 
wy dzisiaj wyruszycie po to, aby z odpowie-
dzialnością nieść dar służby – powiedział.
Podchorążowie Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej wzięli aktywny udział w przygo-

towaniu liturgii eucharystycznej. Do ołtarza 
przyniesione zostały dary w postaci chleba, 
polskich kwiatów, wody i wina. Liturgię 
uświetniła gra Orkiestry OSP Kaski. 
Po zakończeniu Mszy św. przedstawiciele 
kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej, 
komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych złożyli wieńce pod 
tablicą poświęconą strażakom poległym w 
walce o wolność ojczyzny oraz podczas dzia-
łań ratowniczych. Kwiaty złożył również bp 
Marek Solarczyk w asyście kapelanów PSP.

Promocja ofi cerów

W samo południe, na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyły się uroczystości związa-
ne z promocją oficerów Państwowej Straży 
Pożarnej. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrow-
skiego została uroczyście podniesiona flaga 
państwowa. Po okolicznościowych przemó-
wieniach nastąpiła promocja kandydatów 
do pierwszego stopnia oficerskiego oraz 
wyższych stopni oficerskich. 
Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, ko-
mendant główny Państwowej Straży Pożar-
nej, podziękował strażakom za ich służbę. 
Następnie zwrócił się do kandydatów do 
pierwszego stopnia oficerskiego.
– Witając was w korpusie oficerskim Pań-
stwowej Straży Pożarnej mam wielką satys-
fakcję z waszego sukcesu. Bądźcie wierni 
składanemu przez was ślubowaniu, kształ-
tujcie charaktery, bądźcie kreatywni, a swo-
ją pracą, zaangażowaniem i kompetencja-
mi, których wam nie brakuje, budujcie swój 
autorytet w środowisku. Dbajcie o etos 
służby w każdym czasie i miejscu jej pełnie-
nia – zaapelował.
Słowa pouczenia i zachęty skierował rów-
nież do kandydatów do pierwszego stopnia 
oficerskiego Bartłomiej Sienkiewicz, minister 
spraw wewnętrznych.

– Człowiek, który niesie tę wrażliwość 
i misję pielęgnowania z oddaniem Bo-
żych darów oraz występowania w imie-
niu Tego, który jest Panem, Stwórcą i 
Obrońcą wszelkiego dobra, będzie za-
wsze czytelnym znakiem. I za ten znak, 
wasze dary i wasze poświęcenie dzisiaj 
chcemy złożyć Bogu dzięki. Za to wszyst-
ko, co stanowi wielkość, bogactwo, ale 
i wyzwanie służby strażackiej – powie-
dział bp Marek Solarczyk, biskup po-
mocniczy diecezji warszawsko-praskiej, 
który przewodniczył uroczystej Mszy 
św. sprawowanej w intencji strażaków 
w dniu ich święta.

Poległych strażaków upamiętniono tablicą,Poległych strażaków upamiętniono tablicą,
która znajduje się w przedsionku Katedry Warszawsko-Praskiej która znajduje się w przedsionku Katedry Warszawsko-Praskiej 

Franciszkanie z OSP w NiepokalanowieFranciszkanie z OSP w Niepokalanowie
w zabytkowym wozie strażackim podczas defiladyw zabytkowym wozie strażackim podczas defilady
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chodu z uwięzionym kierowcą. Dzieci mo-
gły również sprawdzić swoje umiejętności
w zawodach gaszenia pożaru i ewakuacji 
osób pod czujnym okiem strażaków. 
Natomiast w Ogrodzie Saskim na warszawia-
ków czekał występ Orkiestry OSP Kaski, któ-
ra wykonała pieśni o tematyce patriotycznej 
oraz znane przeboje. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyły się pokazy musztry psów 
ratunkowych, ścianki wspinaczkowe, skoki
z drabiny strażackiej na skokochron oraz 
przejażdżki quadami i meleksami. Chętni 
mogli także wejść do namiotu wypełnionego 
dymem, by na własnej skórze odczuć warun-
ki panujące w budynkach, w których zwykle 
przychodzi pracować strażakom. Dla odważ-
nych i spragnionych wrażeń przygotowano 
wspinaczkę na wieżę zbudowaną ze skrzynek 
oraz kąpiel w lekkiej gaśniczej pianie.

Msza św. w Złocieńcu

W kościele garnizonowym pw. św. Augu-
styna w Złocieńcu, 5 maja, ks. ppłk Sławo-
mir Pałka, proboszcz parafii, przewodniczył 
Mszy św. dziękczynnej za Opatrzność Bożą 
i szczęśliwe powroty z akcji, prosząc jedno-
cześnie o dalsze łaski za wstawiennictwem 
św. Floriana dla strażaków z Wojskowej Stra-
ży Pożarnej (WSP) i ich rodzin.
W homilii ks. ppłk Sławomir Pałka zachęcał 
funkcjonariuszy Straży Pożarnej do pielęgno-
wania postawy bezinteresownego niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi. – Drodzy 
strażacy, wasza codzienna praca, sytuacje
w jakich się znajdujecie mają charakter służby 
na rzecz bliźniego. Pod sztandarem św. Flo-
riana jesteście wzywani do pomocy w walce 
żywiołami ognia, bądź wody (…). Trzeba stale 
pielęgnować w życiu osobistym i społecznym 
ducha służby. Nawet w obliczu najtrudniej-
szych i najbardziej złożonych sytuacji nie po-
rzucajcie postawy bezinteresownego sługi – 
powiedział.
Eucharystia zakończyła się uroczystym po-
święceniem nowego samochodu, który WSP 
w Złocieńcu otrzymała w grudniu 2012 roku.

Karolina Anna Kwaśniewska

Ze st. kpt Michałem Kigołą
rozmawiała Karolina Anna Kwaśniewska

Czy praca strażaków jest tak niebezpieczna, 
jak to obserwujemy na co dzień?
– Tak. Praca strażaków jest niebezpieczna. Wchodzi-
my tam, skąd inni wychodzą, żeby ratować życie. 
Wiąże się to z ryzykiem, z którego zdajemy sobie 
sprawę. Nasza praca nie polega tylko na gaszeniu 
pożarów, ale również na ratownictwie technicznym, 
pomocy medycznej, uwalnianiu ludzi zakleszczonych 
w pojazdach w wyniku wypadku drogowego, czy 
uwięzionych w gruzach podczas katastrof budow-
lanych. Współpracujemy z Policją, która zabezpiecza 
miejsca naszego działania, ze Strażą Graniczną  oraz 
z wieloma innymi służbami mundurowymi.

Jak zostać strażakiem? 
– Istnieją dwie drogi. Jedna polega na ukończeniu szkoły aspirantów w Częstochowie, 
Poznaniu, Bydgoszczy lub Krakowie bądź Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie. Dru-
gą drogę stanowi ukończenie kursu podstawowego, a następnie podoficerskiego. Kan-
dydat musi  spełnić odpowiednie warunki zdrowotne i psychofizyczne.

Co jest najtrudniejsze w pracy strażaka?
Najtrudniejsze zdarzenia są tam, gdzie w wypadkach giną ludzie. Jest to zawsze dla nas 
wielkie przeżycie. Najgorsze momenty stanowią sytuację, gdy przyjeżdżamy na miejsce 
zdarzenia i na pomoc jest już za późno lub gdy ludzie giną na naszych oczach.

Jaka idea przyświecała organizacji pikniku?
Zdarza się, że ludzie przychodzą i dziękują za naszą pomoc. A ten piknik to szczególne 
nasze podziękowanie dla nich. Chcemy pokazać sprzęt z bliska, by każdy mógł przyjść, 
zobaczyć i dotknąć tego, w jaki sposób działamy.

Dziękujemy za rozmowę

- Za chwilę zostaniecie oficerami Państwowej 
Straży Pożarnej, formacji, której będziecie 
służyć przez resztę swojego życia (…). Ten 
korpus będzie taki, w jaki sposób wy będzie-
cie o nim decydować. Jego charakter zależy 
od waszej lojalności wobec służby, kolegów, 
od poczucia obowiązku, gorliwości w pełnie-
niu służby i odpowiedzialności. Ten mundur, 
który nosicie, będzie mundurem decydują-
cym o tym, jak ludzie będą postrzegać waszą 
służbę. Godność munduru zależy nie od jego 
zewnętrznych odznak, ale od osób, które ten 
mundur niosą – powiedział.
Minister zwrócił również uwagę na niezwykły 
charakter pracy strażaków. – Jest to formacja 
szczególna, która toczy codzienną wojnę. 
Wojnę nie przeciwnikiem uzbrojonym, ale
z żywiołem, ludzkim nieszczęściem, codzien-
ną wojnę o ludzki dobytek i ocalenie. Ta 
wojna toczy się cały czas, dwadzieścia cztery 
godziny na dobę – podkreślił.
Ks. kpt. Jan Krynicki, kapelan krajowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej odmówił modlitwę 
za promowanych oficerów i udzielił im bło-
gosławieństwa. Następnie delegacje złożyły 
wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnie-
rza. Uroczystość zakończyła defilada podod-
działów. W obchodach na placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego wziął udział biskup polo-
wy WP Józef Guzdek.

Piknik ze Strażą Pożarną

W niedzielę punktualnie w południe z ronda 
de Gaulle’a wyruszyła ulicami Nowy Świat
i Krakowskim Przedmieściem defilada zabyt-

kowych i współczesnych pojazdów strażac-
kich. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
mieszkańcy stolicy mogli bezpośrednio za-
poznać się z autami, a nawet usiąść za ich 
kierownicą. Funkcjonariusze straży pożarnej 
udzielali instruktażu niesienia pomocy po-
szkodowanym oraz właściwego użytkowania 
gazu w budynkach mieszkalnych. Zaprezen-
towali również symulację akcji ratunkowej 
zakleszczonego w wyniku wypadku samo-
chodowego kierowcy. Akcji towarzyszył no-
woczesny dźwig, który uniósł ważącą kilka 
ton furgonetkę przygniatającą maskę samo-

Próba oswobodzenia zakleszczonego w samochodzie kierowcy Próba oswobodzenia zakleszczonego w samochodzie kierowcy 
podczas pokazu ratownictwa drogowegopodczas pokazu ratownictwa drogowego
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Gołąb, gołębica, synogarlica, grzywacz to różne gatunki ptaków z rodziny gołę-
biowatych, które Biblia określa jedną nazwą rodzajową – gołębica. Na starożyt-
nym Wschodzie gołąb był  ptakiem „świętym”, doznającym czci religijnej. W Syrii 
szczególną estymą otaczano gołębie o białych piórach. Ten, który chociażby tylko 
dotknął takiego gołębia, uważany był przez cały dzień za wyklętego, oczywiście 
nie można było białopiórych gołębi chwytać, a tym bardziej spożywać. 

Starożytna wiedza przyrodnicza wskazy-
wała na szczególne cechy gołębi: prostotę, 
łagodność, delikatność. Upatrywano w nich 
symbolu wierności małżeńskiej. Zaobserwo-
wano bowiem, że jeśli jedno z parki gołębi 
zakończy życie, to drugie już nie szuka no-
wego związku. W Biblii gołębica symbolicz-
nie oznacza miłość: „Gołąbko ma, [ukryta] 
w zagłębieniach skały, w szczelinach przepa-
ści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój 
głos” (PnP 2,14) – tak w Pieśni nad pieśniami 
zwraca się miłujący do umiłowanej.
W tradycji żydowskiej gołąb był ptakiem 
ofiarnym składanym w świątyni, zwłaszcza 
w obrzędach oczyszczenia. Przypomnijmy 
obecność Matki Bożej i św. Józefa w świątyni 
jerozolimskiej, kiedy dopełnili zwyczaju, aby 
każde pierworodne dziecko płci męskiej było 
poświęcone Panu (Wj 13,2); mieli obowiązek 
złożyć z tej okazji dary ofiarne, „parę syno-
garlic lub dwa młode gołębie”.
Gołębie znamienną rolę odegrały w czasie 
potopu. Noe wypuścił trzy ptaki z arki, aby 
dowiedzieć się, czy opadły już wody: drugi
z nich powrócił wieczorem, przynosząc w 
dziobie świeżą gałązkę oliwną – świadec-
two, że zagrożenie mija. Zarówno gołąb, jak 
i gałązka oliwki stały się znakiem pojednania 
i pokoju. Zresztą nie tylko w symbolice chrze-
ścijańskiej, tzw. gołąbek pokoju był wszech-
obecny w sztuce doby socrealizmu w latach 

PRL-u. Wykorzystywano go do podbudowy-
wania komunistycznej ideologii, zapominając 
o biblijnych korzeniach jego symboliki.
Najwyższe znaczenie, wręcz uświęcenie, go-
łąb zyskał podczas chrztu Jezusa dokonanego 
w wodach Jordanu przez św. Jana Chrzciciela, 

kiedy Duch Święty przybrał postać gołębicy, 
„A oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępującego jak gołębica i przycho-
dzącego nad Niego” (Mt 3, 16).
Z biegiem czasu, od soboru nicejskiego (325 r.),
Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy Prze-
najświętszej, któremu przypisuje się w his-
torii zbawienia rolę uświęcenia człowieka, 
zaczęto symbolicznie przedstawiać w postaci 
białej gołębicy. W pierwszych dwóch stule-
ciach historii chrześcijaństwa (bywało, także 
i później) również Chrystus ukazywany był 
jako gołębica, np. w hymnie autorstwa Pru-
dencjusza (348–405), najsłynniejszego poety 
chrześcijańskiego tamtej doby, znalazła się 
fraza: „Ty jesteś dla mnie, Chryste, jak potęż-
na gołębica”. Również w apokryfach i legen-
dach, także w dziełach Ojców Kościoła, mówi 
się o Chrystusie- Gołębicy: „jest ON [Chrystus] 
prawdziwie niebiańską śpiewającą synogarli-
cą, a także łagodną gołębicą. Toteż w Pieśni 
nad Pieśniami napisano o Nim: „głos syno-
garlicy słychać na pustkowiu”(Pnp 2,12)” – 
pisał św. Cyryl Aleksandryjski (378–444).
W ikonografii chrześcijańskiej Duch Święty 
bywał także przedstawiany w postaci języ-
ków ognia – w takiej formie objawił się po 
upływie siedmiu tygodni paschalnych w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Niekiedy przedstawiano Go 
w postaci ludzkiej, szczególnie w okresie śre-
dniowiecza, jako nieletnie chłopię w ramio-

nach Boga Ojca. Papież Urban VIII w 1628 r.
zabronił stosowania takiego ujęcia. Nato-
miast od 1745 r. Ducha Świętego przedsta-
wia się wyłącznie w symbolu gołębicy.
W jaki sposób symbolika Ducha Świętego jest 
obecna w przestrzeni liturgicznej? We wnę-

trzach współczesnych kościołów znak gołębicy 
spotykamy nad chrzcielnicami, tym szczegól-
nym miejscem, gdzie dzięki Duchowi Święte-
mu obmycie wodą oczyszcza, uświęca, staje 
się sakramentem, a nowy członek wspólnoty 
chrześcijańskiej „przyobleka się w Chrystusa” 
(por. Ga 3, 27), także w zwieńczeniu ambon, 
skąd w czasach przedsoborowych głosiło się 
Słowo Boże, które, dzięki Duchowi Świętemu, 
dociera do ludzkich serc i umysłów. 
Niegdyś tych znaków było więcej. Poczynając 
od VIII wieku począł się upowszechniać zwy-
czaj, zarówno na Zachodzie jak i na Wscho-
dzie, aby Święte Postaci przechowywać
w wiszącym nad ołtarzem naczyniu w kształ-
cie gołębicy. Z biegiem czasu ustąpił zasadzie, 
że tabernakulum powinno być stałe, nieru-
chome i znajdować się pośrodku ołtarza. 
Jednak w niektórych kościołach we Francji
i Niemczech przetrwała ta starożytna forma 
tabernakulum w formie gołębicy. Istniał też 
zwyczaj zawieszania nad ołtarzami gołębic, 
często pierwszorzędnych dzieł złotnictwa
i rzemiosła artystycznego. Kiedy następowało 
Przeistoczenie, poruszano nimi trzykrotnie na 
znak przybycia Ducha Świętego.
W wizerunkach Ewangelistów, Ojców i Dok-
torów Kościoła, świętych biskupów i kapła-
nów spostrzec można także przedstawienie 
gołębicy, która symbolizuje inspirację Du-
chem Świętym ich żywotów. W epoce baro-
ku symbolika Ducha Świętego była akcento-
wana w architekturze kościołów. Wyniosłe 
kopuły, zaopatrzone w otwory okienne, bar-
dzo popularne w architekturze kościelnej 
tamtego czasu, rozświetlały kościelne wnę-
trze padającym z góry światłem, traktowa-
nym jako symbol Ducha Świętego. Jakby 
ilustrując słowa powstałej później pieśni: 
„Przybądź Duchu Święty,/Spuść z niebiosów 
wzięty/światła Twego strumień”. W ikono-
grafii chrześcijańskiej spotkać można także 
motyw siedmiu gołębi otoczonych prostą 
aureolą, bez krzyża, które wyobrażają sie-
dem darów Ducha Świętego. 
Także współcześni artyści podejmują motyw 
gołębicy – symbol Ducha Świętego. Pięknym 
tego przykładem jest umieszczona na tym-
panonie warszawskiego kościoła pw. św. 
Alberta i Andrzeja Apostoła – świątyni przy 
której od lat funkcjonuje Duszpasterstwo 
Środowisk Twórczych, płaskorzeźba przed-
stawiającą wizerunek Ducha Świętego pod 
postacią gołębicy, dzieło jednego z najwybit-
niejszych polskich współczesnych rzeźbiarzy, 
prof. Gustawa Zemły. Poniżej płaskorzeźby 
znajdują się pamiętne słowa wypowiedzia-
ne 2 czerwca 1979 r. przez błogosławionego 
Ojca świętego Jana Pawła II w Warszawie, na 
ówczesnym placu Zwycięstwa (dziś to plac 
Marszałka Józefa Piłsudskiego): „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”.
Słowa wysłuchane…

Jędrzej Łukawy
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Ikonografia Ducha Świętego

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Duch Święty, dzieło prof. Gustawa ZemłyDuch Święty, dzieło prof. Gustawa Zemły
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Pierwsza część Credo to przede wszystkim 
spotkania z konkretnymi Osobami, a dopie-
ro później tajemnice naszej wiary. Bo prze-
cież mówimy: wierzę w Boga Ojca, wierzę 
w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świę-
tego. Droga do wiary w trzecią Osobę Trójcy 
Świętej wiedzie zawsze przez doświadczenie 
Jego działania. A jakie ono jest? Jezus zapo-
wiedział w swojej mowie pożegnalnej, spi-
sanej w Ewangelii wg św. Jana (rozdział 15 
i 16), że pośle nam Parakleta (Pocieszyciela) 
po to, żebyśmy się nie załamali w wierze. 
Dzięki Niemu możemy podołać trudom życia 
i przejść przez nie zwycięsko, mamy także 
siłę, żeby nie poddać się w obliczu słabości 
czy grzechu.
Kiedyś poznałem młodą rodzinę, w której 
ojciec zachorował na nowotwór. Gdy wyda-
wało się, że rak został wyleczony, małżeń-
stwo to zdecydowało się na kolejne dziecko. 
W niespełna rok po jego urodzeniu nastąpił 
nawrót choroby i okazało się, że mężczyzna 
ma przerzuty w całym ciele. Rodzina trafiła 
do pewnego księdza, który pomodlił się nad 
nimi i powiedział tylko tyle: nie wiem, dla-
czego, ale macie modlić się codziennie do 
Ducha Świętego. I oni rzeczywiście tak ro-
bili – co wieczór przez kilka miesięcy odma-

Wierzę w Ducha ŚwiętegoWierzę w Ducha Świętego

wiali wspólnie Nowennę 
do Ducha Świętego. W 
dniu Zielonych Świątek 
najstarszy syn mówi: 
mamuś, śniło mi się, że 
tatuś umrze. Ona odpo-
wiedziała, że przecież 
tata dobrze się czuje. Po-
szli całą rodziną na Mszę, 
zjedli razem obiad, ale po 
południu stan mężczyzny 
nagle się pogorszył. Tra-
fił do szpitala, była przy 
nim żona. Tam odszedł 
do Pana, rozumiejąc już, 
dlaczego mieli się modlić 
do Ducha Świętego. Jego 
żona mówi, że gdyby nie 
ta odmawiana przez nich nowenna, nie była-
by w stanie tego wszystkiego przeżyć.
Tu dochodzimy do momentu, kiedy pytamy: 
kim zatem jest Duch Święty? On jest Duchem 
Prawdy, Pocieszycielem, Nauczycielem posła-
nym nam przez Ojca i Dawcą Pokoju. Jedyna 
droga, by Go otrzymać, to o Niego prosić. 
Niektórzy mówią: musisz otworzyć się na 
Ducha Świętego. Zastanawiałem się, co to 
znaczy, czyżby istniały jakieś „tajne metody” 

Słowo ma moc. CREDO, wyznanie wiary, nasza 
deklaracja – daje nam mapę, do której odnosi-
my się w codziennym życiu. Wartości niezmienne
i stałe. Zasady. „Wierzę w Boga Ojca Wszech-

mogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego” 
– te słowa padają co tydzień na tysiącach Mszy św. na całym świe-
cie. Poniżej publikujemy refleksję o Duchu Świętym autorstwa ks. 
Michała Olszewskiego, sercanina, egzorcysty diecezji kieleckiej.
Ks. Olszewski zachęca, by słów Credo nie wymawiać machinalnie, 
ale starać się rozważać je i żyć nimi na co dzień. 

otwierania się na Niego? Ale tu po prostu 
chodzi o to, by powiedzieć Panu Bogu: tak, 
chcę, żebyś działał w moim życiu. 

Ks. Michał Olszewski SCJ

Więcej o wyznaniu wiary możesz posłuchać na 
płytach „Credo. Tom 1” i „Credo. Tom 2” do-
stępnych na stronie: www.wiecejinspiracji.pl
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Witraż ze światłem i gołębicą – symbolami Ducha Witraż ze światłem i gołębicą – symbolami Ducha 
Świętego z Bazyliki św. Piotra w Rzymie Świętego z Bazyliki św. Piotra w Rzymie 

Nakładem wydawnictwa MO-Records uka-
zały się dwa tomy konferencji i refleksji ks. 
Michała Olszewskiego SCJ na temat CRE-
DO, w których przypomina on o wadze
i znaczeniu każdego ze słów wyznania wia-
ry, odkrywa po raz kolejny wielkość Boga 
i niezmierzoną wręcz troskę oraz miłość 
naszego Ojca w stosunku do nas – swoich 
dzieci.

Ks. Olszewski jest ewangelizatorem, spo-
wiednikiem osób zniewolonych, publikuje 
książki (m.in. „Jezus chodzi po Krakowie”, 
„Żyć w Duchu Świętym”), głosi rekolekcje. 
Jest też redaktorem naczelnym portalu 
ewangelizacyjnego profeto.pl. 
W jego posłudze widać autentyczną radość 
i wielką miłość do Boga i człowieka. Słu-
żył bezdomnym i kobietom ulicy. Jest jed-
nym z najmłodszych w Polsce egzorcystów. 
Obdarzony charyzmatami, dzieli się nimi
z ludźmi w Polsce, Europie i Stanach Zjed-
noczonych.
Wydane przez MO-Records konferencje zo-
stały wygłoszone w czasie Mszy świętych
o uwolnienie i uzdrowienie, które ks. Mi-
chał prowadzi w Stopnicy i Niskowej. Msze 
te gromadzą tysiące ludzi, którzy modlą się 
o uzdrowienie i uwolnienie, a także – słu-
chając natchnionych konferencji – odkry-
wają swoją wiarę na nowo.
Wiara, jaką dzieli się ks. Michał jest głęboka 
i wielokrotnie potwierdzona znakami – był 
świadkiem wielu cudów – dlatego też prze-
kazuje nam obraz Boga, jako dobrego, ko-

chającego Ojca, który troszczy się o swoje 
dzieci i który żyje tu i teraz.
Credo – to pięknie wydana książka i płyta 
CD, dobra dla każdego człowieka, który 
dba o swoją duchowość, dobra także na 
prezent, zwłaszcza dla osób, które są na 
etapie poszukiwań i chcą unikać nachalno-
ści niektórych domorosłych ewangelizato-
rów.
Płyta jest też idealną pomocą na Rok Wiary, 
dla wszystkich szukających odnowy i po-
szukują odkrycia wielu prawd naszej wia-
ry na nowo. Dzięki konferencjom można 
samemu sobie zadać wiele pytań o stan 
swojej duchowej dojrzałości. „Rok Wiary 
to ogromna łaska! – mówi ks. Michał – to 
„duchowy pakiet”, którego nie widzimy, 
ale go otrzymujemy. To dobro na nas cze-
ka. Wystarczy powiedzieć TAK.” – zachęca
w jednej z konferencji. 
Cała seria składa się z trzech tomów – tom 
2 będzie dostępny w maju, a tom 3 – we 
wrześniu. Płyta posiada imprimatur Kurii 
Diecezjalnej w Tarnowie.

Krzysztof Stępkowski
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Antoni Czwaczka urodził się 24 czer-
wca 1903 roku w Drohobyczu.
Od 1914 roku działał w skautingu w Sam-
borze. 31 października i 1 listopada 1918 r.
uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków w 
Samborze. Od 3 listopada 1918 do 15 maja 
1919 r. jako ochotnik brał udział w walkach 
z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. Po 
zakończeniu walk zbierał i zawoził jedze-
nie jeńcom więzionym przez Ukraińców. 
Odbierał od nich potajemnie listy i wysyłał 
rodzinom. Świadectwo dojrzałości uzyskał 
w 1920 r. w II Państwowym Gimnazjum
w Samborze. W 1920 r. w obliczu zagrożenia 
bolszewickiego wstąpił ochotniczo do Woj-
ska Polskiego. W 39 pułku piechoty walczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył 
w walkach mających za zadanie osłonę Lwo-
wa, a następnie w pościgu przez Małopolskę 
Wschodnią za cofającym się wrogiem, aż po
rzekę Boh.
Po zakończeniu wojny został zdemobilizowa-
ny i wstąpił do Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego we Lwowie. Jako alumn tego se-
minarium jednocześnie studiował na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. 
W 1925 r. uzyskał święcenia kapłańskie z rąk 
arcybiskupa Bolesława Twardowskiego, me-
tropolity lwowskiego.
Po uzyskaniu święceń został wikariuszem w pa-
rafii Św. Mikołaja w Bełzie i prefektem w miej-
scowych szkołach powszechnych. W 1926 r.
został wikariuszem w parafii pod wezwaniem 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trembowli
i prefektem w szkołach powszechnych. W po-
czątkach lat trzydziestych został wikariuszem 
w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnopolu. Był również profesorem w Pań-
stwowym Gimnazjum Żeńskim im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Tarnopolu. W latach 
1931–1933 uczył religii w III Państwowym 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Tarno-
polu. W 1932 r. został kapelanem Hufca ZHP 
w Tarnopolu. Od 1934 r. był członkiem Zarzą-
du Koła Przyjaciół Harcerstwa w Tarnopolu. 
W 1938 r. został katechetą w II Państwowym 
Gimnazjum Męskim im. Karola Szajnochy we 
Lwowie. W 1939 r. obronił pracę doktorską na 
temat „Wartość dogmatyczna listu Świętego 
Klemensa do Koryntian”. W latach 1933–1939 

Ks. kapitan Antoni Czwaczka (1903-1939)
– kapłan archidiecezji lwowskiej, kapelan 52 pułku Strzelców Kresowych

był członkiem Starszoharcerskiego Kręgu Księ-
ży we Lwowie.
28 kwietnia 1939 r. został mianowany kape-
lanem rezerwy (ze starszeństwem z 1 stycznia 
1939 r.). W sierpniu 1939 r. został powołany 
do czynnej służby wojskowej. Mianowano go 
kapelanem 52 pułku Strzelców Kresowych we 
Złoczowie. W kampanii polskiej 1939 r. był ka-
pelanem 52 pułku, należącego do 12 Dywizji 
Piechoty, wchodzącej w skład Armii „Prusy”. 
Uczestniczył w walkach pułku na Kielecczyźnie. 
W nocy z 8 na 9 września 1939 r. wziął udział 
w bitwie pod Iłżą, w której polskie oddziały, 
zadały atakującym miasto dwóm niemieckim 
dywizjom pancernym z XV Korpusu Lekkiego 
bardzo duże straty.
W czasie tych walk, 9 września 1939 r. zo-
stał śmiertelnie ranny. Skonał na polu bitwy. 
Ostatniego namaszczenia udzielił mu ks. kpt 
Franciszek Żelechowski, kapelan 51 pułku 
piechoty. Spoczywa na cmentarzu w Iłży, 
kwatera KW-34.
Był odznaczony Medalem za Wojnę 1918–
–1921.

Bogusław Szwedo

Film „Ja Jestem” 
Macieja Bodasiń-
skiego i Lecha Do-
kowicza z muzyką 
Michała Lorenca

i aktorskim głosem Marcina Dorociń-
skiego (w roli lektora czytającego frag-
menty Ewangelii) to dla ludzi wiary 
przeżycie niemal mistyczne. Wiele sły-
szałam o tym filmie z różnych źródeł
i przekazów, aż włożyła mi go w ręce… 
Matka Boża na Jasnej Górze. Bo tylko
w tej logice nadprzyrodzonej można 
spróbować dotknąć tej wielkiej tajem-
nicy, o której film opowiada. 
Autorzy zapraszają widzów do peregrynacji 
po różnych zakątkach świata i spotkań z ludź-
mi, którzy „skosztowali i zobaczyli, jak dobry 
jest Pan” – od Jerozolimy, przez Boliwię, Nowy 
York, Rwandę, na naszej Sokółce kończąc.
– „Pozostałem w kawałku chleba, bo nie 
chciałem, aby ci, których tak kocham, pozo-
stali sierotami” – mówił Pan Jezus do Cataliny 
Rivas, boliwijskiej mistyczki i stygmatyczki.
To jej książka „Tajemnica Mszy św.”, będąca 
zapisem objawień, zatwierdzonych przez bi-
skupa miejsca, odsłania głębię i piękno daru 
Bożej Miłości i prawdę słów Jezusa: „Ja Je-
stem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. 
Żaden z proroków wielkich religii, żaden
z duchowych nauczycieli ludzkości nie wygło-
sił takiej autodefinicji. Czy doceniamy skarb 
dany nam przez prawdziwego Boga – Jezusa 

Serce w agonii…
Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka?..
Wyznania Cataliny Rivas, są kanwą tego fil-
mu. – Żadne pożywienie nie daje takiej siły, 
jak ten Chleb. Bez wiary w obecność Bożą 
w tym Chlebie nie możemy walczyć z sza-
tanem… Potrzebujemy tej siły, komunii z 
Bogiem. Jezus jest tam żywy, dlatego hostie 
krwawią, mówi z mocą Rivas. 
Jesteśmy świadkami żarliwej modlitwy za-
konnika w Lanciano, przed ampułką, gdzie 
adorowany jest cud krwawiącej Hostii: „Pa-
nie Jezu, dziękuję Ci za miłość, którą wlewasz 
we mnie, abym kochał wszystkich, których 
stawiasz na mojej drodze. Bardzo często nie 
umiałem ich kochać, przepraszam Cię za to. 
Zabierz moje serce kamienne…”.
W Rwandzie, w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Ruhango, o. Stanisław Urbaniak, 
pallotyn, opowiada o jednym z cudów mo-
dlitwy przed Jezusem Eucharystycznym. 13 
maja 1992 r. w Sanktuarium ukryło się pię-
ciuset Tutsi. Przed kościół podjechało woj-
sko i policja. To był dla Rwandy czas próby 
– wyniszczającej krwawej nienawiści między 
plemionami Hutu i Tutsi. Zakonnik zdobył się 
na odwagę i odtrącił skierowany weń kara-
bin Kałasznikowa. Po czym wszedł do kościo-
ła, ukląkł przed tabernakulum: – Ocal tych 
ludzi, błagał Jezusa Eucharystycznego. Była 
godzina 15. Godzina Miłosierdzia. Agresorzy 
odjechali, nic się nikomu nie stało. Dziś do 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ruhan-
go ściągają tłumy.

Na Manhattanie, w No-
wym Yorku, idzie pro-
cesja Bożego Ciała. Tam w kościele, przed 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, mo-
dli się Leokadia Głogowska, kobieta, którą 
uratowała Msza św. dziękczynna w Polsce w 
jej intencji 11 września 2001 r. To był jedyny 
wolny termin w kościele w Zielonej Górze. 
– Gdy na oczach świata runęły dwie wieże 
World Trade Center – Jezus darował jej nowe 
życie. – Prowadziła mnie modlitwa, i we-
wnętrzny głos: uciekaj z tego miejsca, mówi 
uratowana Polka. 
Ostatnie kadry filmu przenoszą nas do Sokółki, 
gdzie zdarzył się ostatni Cud Eucharystyczny.
– W Sokółce cud wiary umocniony został 
cudem empirycznym, mówi w homilii abp 
Edward Ozorowski. Kiedy krew na Hostii pod-
dano badaniom patomorfologicznym, oka-
zało się, że zawiera cząsteczkę mięśnia serca
w agonii… W czasie misterium Mszy św. jeste-
śmy przecież świadkami Golgoty…
Żaden film o miłości nie dorówna temu pięk-
nemu obrazowi.
Film opowiada o Największej Miłości, przera-
stającej wszystkie ludzkie wyobrażenia, ma-
rzenia, zdolność pojmowania, stereotypy.
Tak może człowieka kochać tylko Bóg.
Bez żadnych warunków wstępnych, mimo na-
szej duchowej mizerii i braku jakiejkolwiek za-
sługi z naszej strony. Kocha nas, bo jesteśmy.

red.
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Podczas uroczystości wojskową asystę w po-
staci pocztu sztandarowego oraz kompanii 
honorowej zapewnił 18. Białostocki Pułk 
Rozpoznawczy. Muzyczną oprawę roczni-
cowych obchodów zabezpieczyła wojskowa 
orkiestra z Giżycka. 
Uroczystość rozpoczęło podniesienie flagi 
państwowej i odegranie Mazurka Dąbrow-
skiego. U stóp wzgórza, gdzie rozegrała się 
bitwa, odprawiona została polowa Msza 
św. pod przewodnictwem ks. abp. Edwarda 
Ozorowskiego, metropolity białostockiego.
W koncelebrze wzięli udział: ks. kmdr por. 
Zbigniew Rećko, kapelan garnizonu Białystok, 
reprezentujący Ordynariat Polowy, oraz ks. 
mjr Wiesław Kondraciuk, kapelan Podlaskie-
go Oddziału SG. Okolicznościowe kazanie 
wygłosił ks. Tadeusz Kasabuła, wykładowca 
białostockiego seminarium duchownego.
Po Mszy św., w której wzięli udział m.in. pod-
lascy parlamentarzyści, samorządowcy, woje-
woda podlaski, leśnicy, przedstawiciele służb 
mundurowych województwa odczytano Apel 
Poległych, który zakończyła salwa honorowa. 
Następnie uczestnicy uroczystości przemasze-
rowali do mogiły powstańców, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicze pamięci. 
W dalszej części rocznicowych obchodów 
odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Waliłami. 
Efektowne szarże, strzały z armat, karabinów 
i pistoletów i atak kosynierów przywołały kli-

Batalion jest jedną z najstarszych jednostek 
w Marynarce Wojennej, powstał 13 sierp-
nia 1943 r. w ramach 1. Korpusu Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR. Jego droga wiodła 
od Sielc przez Smoleńszczyznę, przyczółki 
wiślane w rejonie Puław i Dęblina, Warsza-
wę, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Siekierki aż do 
miejscowości Hemingsdorf nad Hawelą. Za-
raz po wojnie żołnierze batalionu rozpoczęli 
dzieło rozminowania miast oraz portów, 
głównie na Pomorzu Gdańskim oraz likwi-
dację barykad i umocnień. Dzisiaj przezna-
czeniem batalionu jest wsparcie inżynieryjne 
działań jednostek wojskowych wchodzących

mat tamtych wydarzeń. 
W rekonstrukcji wzięły 
udział dwie grupy od-
grywające powstańców 
i żołnierzy rosyjskich. 
Po jednej stronie lasu – obóz powstańczy, po 
drugiej – carski wspomagany oddziałami ko-
zackimi. Można było wejść do środka szałasu
i poznać warunki, w jakich żyli powstańcy. 
Drugiego dnia obchodów na uroczysku Pie-
reciosy, zaplanowano rodzinny piknik histo-
ryczny. Tego dnia zainteresowani również 
będą mogli obejrzeć rekonstrukcję. Otwarto 
też ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą po miej-
scach związanych z powstaniem stycznio-
wym na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Szlak 
ma ok. 70 km długości, przebiega przez: 
Czarną Białostocką, Supraśl, Żednię i Waliły. 

Ks. kmdr por. Zbigniew Rećko

Ratowo
Msza św. w intencji powstańców stycznio-
wych, Apel Poległych przy obelisku powstań-
czym oraz posadzenie dębów pamięci znala-
zło się w programie obchodów 150. rocznicy 
bitwy pod Radzanowem w czasie Powsta-
nia Styczniowego. Uroczystości odbyły się
20 kwietnia w Ratowie, w diecezji płockiej.
Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w inten-
cji powstańców styczniowych w ratowskim 

w skład 8. Flotylli Obro-
ny Wybrzeża. Do jego 
głównych zadań należy 
urządzanie i utrzymanie 
stanowisk rozładunku 
sprzętu, i materiałów 
na okręty, ustawianie 
przeciwdesantowych zapór minowych oraz 
rozminowanie terenu. Jednostka posiada 
również możliwość prowadzenia prac forty-
fikacyjnych, budowy mostów niskowodnych, 
a także urządzania przepraw pontonowych 
oraz desantowych. Ponadto bierze udział
w akcjach ratowniczych i usuwaniu skutków 

W 150. rocznicę bitwy pod Waliłami, w Puszczy Knyszyńskiej, 
niedaleko Gródka, odbyły się uroczystości upamiętniające pole-
głych powstańców styczniowych. Odbyły się one na uroczysku 
Piereciosy, w bliskim sąsiedztwie mogiły 32 powstańców, którzy 
zginęli 29 kwietnia 1863 r. w jednej z największych bitew po-
wstania styczniowego na Białostocczyźnie. Trzystu powstańców 
z oddziałów Walerego Wróblewskiego i Onufrego Duchińskiego 
starło się z liczącym ponad tysiąc żołnierzy pułkiem rosyjskim. 
Po ponad godzinnej walce powstańcy ponieśli klęskę a powstań-
cze oddziały uległy rozproszeniu. 

8. Kołobrzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej stacjonują-
cy w Dziwnowie obchodził 70. rocznicę powstania. Uroczystość 
rozpoczęła się 19 kwietnia br. Mszą św. w kościele garnizono-
wym pw. Matki Bożej Różańcowej, której przewodniczył ks. pra-
łat kmdr Bogusław Wrona, dziekan Marynarki Wojennej. 
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Sanktuarium. Przewodniczył jej rektor Sank-
tuarium, ks. Bogdan Pawłowski: „Ratowo 
pamięta – podkreślał rektor. – Chcemy uczcić 
pamięć tych, dla których walka o honor
w imię miłości Ojczyzny, była ważniejsza niż 
własne życie”, stwierdzał ks. Pawłowski. Od-
czytał także okolicznościowy list, który do 
uczestników spotkania skierował ks bp Piotr 
Libera: „Gloria victis et Gloria memoribus – 
chwała zwyciężonym i chwała tym, którzy 
pamiętają” – napisał ordynariusz płocki.
Uczestnicy Eucharystii wykonali hymn po-
wstańców styczniowych, którym była pieśń 
„Boże coś Polskę” i wysłuchali odczytu pt. 
„Manifestacje patriotyczne i Powstanie Stycz-
niowe w cieniu ratowskiego klasztoru”, który 
wygłosił historyk Stefan Chrzanowski. Na-
stępnie wszyscy przejechali do lasu koło Rato-
wa, gdzie znajduje się krzyż-obelisk upamięt-
niający bitwę sprzed 150 lat. Tam wysłuchano 
programu poetyckiego „Gloria victis”, odbył 
się Apel Poległych wraz z salwą honorową, 
oddaną przez oddział reprezentacyjny Policji 
z Płocka. Pod obeliskiem złożono kwiaty i po-
sadzono dęby pamięci.

KAI

awarii, klęsk żywiołowych i zagrożeń kryzy-
sowych. 
Z okazji jubileuszu powstała publikacja-al-
bum „8. Kołobrzeski Batalion Saperów Ma-
rynarki Wojennej”, którego wydawcą jest 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Ks. płk Zenon Sodzawiczny

Pamięć o poległych powstańcach

Święto saperów znad morza 

Msza św. koncelebrowana w kościele garnizonowym Msza św. koncelebrowana w kościele garnizonowym 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Dziwnowiepw. Matki Bożej Różańcowej w Dziwnowie
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Do katedry polowej przybyło kilkaset osób, 
reprezentujących związki, stowarzyszenia
i organizacje, których patronem był Tadeusz 
Kościuszko. Obecne były kompania honoro-
wa i poczet sztandarowy 1. Brygady Pancer-
nej z Wesołej noszącej imię Naczelnika.
W homilii ks. Bąk przypomniał tło histo-
ryczne wydarzeń, które poprzedziły wybuch 
insurekcji warszawskiej, przystąpienie króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego do Tar-
gowicy i przysięgę Tadeusza Kościuszki na 
rynku krakowskim. – Tanio sprzedała Polska 
swą wolność. Zbyt szybko i zbyt tanio ją 
sprzedała. Zbyt długo ją odkupywała. Dobi-
ła targu w ciągu lat kilku, a przez wiek cały 
z trudem ją odkupywała. Zbrodniczy był ten 

targ, ale święty, krwawy i łzawy był wykup – 
mówił kapelan.
Ks. Bąk podkreślił, że insurekcja warszawska 
„rozbudziła w mieszkańcach Warszawy uczu-
cie głębokiego patriotyzmu, 
szacunku czci i miłości do stoli-
cy polskiej i dumy narodowej”.
– Warszawa stała się symbo-
lem przeżyć narodu umęczo-
nego zniewolonego i poz-
bawionego suwerenności. Nie-
wola ukazała prawdę o czło-
wieku, grozę przemocy i niena-
wiści, a z drugiej strony zryw 
powstańczy, podkreśla zasad-
nicze znaczenie takich warto-

ści ludzkich jak wolność, sprawiedliwość
i miłość – powiedział. Dodał, że to na tych 
właśnie wartościach powinno opierać się 
życie jednostek, społeczeństw i narodów.
– To przesłanie mieszkańców stolicy tamte-
go czasu ważne jest i dziś. Wszelka przemoc, 
nienawiść i ucisk są zawsze zarzewiem nie-
pokoju i wojny. Siłą twórczą jest wolność, 
sprawiedliwości i miłość – podkreślił.
Mszę św. muzyką uświetniła Orkiestra Repre-
zentacyjna Wojsk Lądowych wraz z solistami. 
W nawie głównej katedry stanęło kilkanaście 

Siłą twórczą jest wolnośćSiłą twórczą jest wolność

Przysięga gwardzistów szwajcarskichPrzysięga gwardzistów szwajcarskich

Pamięć o uczestnikach Insurekcji Warszawskiej uczczono 27 kwietnia Mszą św. spra-
wowaną w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Eucharystii przewodniczył ks. kmdr 
Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów i wetera-
nów. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rzemieślników i Przed-
siębiorców oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości 
przeszli na Plac Zamkowy, gdzie odczytany został apel pamięci. Złożono także kwia-
ty pod urną z sercem Tadeusza Kościuszki i pod pomnikiem Jana Kilińskiego.

35 nowych gwardzistów szwajcarskich szłożyło przysięgę wierności Papieżowi 
i Kościołowi. 28 rekrutów pochodzi z niemieckojęzycznych kantonów Szwajca-
rii, sześciu z kantonów francuskojęzycznych, a jeden z kantonu włoskojęzycz-
nego.
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pocztów sztandarowych szkół i organizacji 
kombatanckich. Obecni byli przedstawiciele 
grup rekonstrukcyjnych w mundurach z epo-
ki kościuszkowskiej.
Po Mszy św., uczestnicy liturgii przemaszero-
wali ulicami Starego Miasta na Plac Zamko-
wy. Delegacja rzemieślników i Fundacji Ko-
ściuszkowskiej udała się do komnat Zamku 
Królewskiego, by tam przed urną z sercem 
Tadeusza Kościuszki złożyć kwiaty. Wieńce 
złożone zostały też przed pomnikiem Jana 
Kilińskiego na ul. Podwale. Podczas uroczy-
stości na Placu Zamkowym odczytany został 
apel pamięci i oddano salwę honorową.

Krzysztof Stępkowski

w rodzinach, którą umocniliście w para-
fiach, a która wyraża się także przywiąza-
niem szwajcarskich katolików do Kościoła. 
Pamiętajcie dobrze o tym, że wiara, którą 
Bóg was obdarzył w dniu Chrztu, jest naj-
większym skarbem, jaki posiadacie! I także 
wasza misja na służbie Papieżowi i Kościoło-
wi w niej ma swe źródło”.
Przysięga odbywa się tradycyjnie 6 maja dla 
upamiętnienia śmierci 147 gwardzistów, 
którzy tego dnia oddali życie broniąc Kle-
mensa VII. Miało to miejsce, gdy wojska ce-
sarza Karola V plądrowały Rzym w 1527 r.

RV / Watykan, kes

Swych „aniołów stróżów” na specjalnej au-
diencji przyjął Papież Franciszek. Podzięko-
wał gwardzistom za „oddanie, profesjona-
lizm i miłość, z jaką pełnią służbę” oraz za 
to, że poświęcają swe młode lata Papieżowi 
i Kościołowi.
„Tegoroczne wasze święto wpisuje się
w kontekst Roku Wiary, który Kościół prze-
żywa na całym świecie – mówił Papież. 
– Jestem pewien, że decyzja o oddaniu lat 
waszego życia w służbie Papieżowi nie od-
biega od waszej wiary. Wprost przeciwnie: 
najgłębsze motywacje, które was popchnę-
ły do Rzymu, mają swój początek właśnie
w wierze. Wierze, której nauczyliście się Fo
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Bartoszyce i Dęblin
Młodzież z parafii wojskowej pw. bł. Jana XXIII w Bartoszycach 17 kwietnia 2013 r. z rąk biskupa polowego Józefa Guzdka przyjęła Sakra-
ment Bierzmowania. Ksiądz Biskup został powitany przez gen. bryg Jarosława Mikę, dowódcę 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowa-
nej, kapelanów, delegację wojska i Nadleśnictwa Bartoszyce. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło siedemnaście osób. Na zakończe-
nie Mszy św. bp Józef Guzdek poświęcił krzyże dla bierzmowanych i udzielił uroczystego błogosławieństwa.  
Również w parafii wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie 26 kwietnia 2013 r. Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 
pięćdziesięciodwuosobowej grupie młodzieży z miejscowego gimnazjum i liceum oraz ośmiu dorosłym. Kandydaci przygotowywali się do 
tej uroczystej chwili, uczestnicząc we Mszach św. oraz spotkaniach formacyjnych. Opiekę nad nimi sprawowali katecheci oraz proboszcz 
parafii o. ppłk Mirosław Biernacki.
Podczas Eucharystii Kapituła Odznaki Pamiątkowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego uhonorowała bp. Józefa Guzdka Odznaką 
Pamiątkową Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.                                                                                                              M.W./K.B.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Wędrzyn
Szkoła Podstawowa w Wędrzynie im. Żołnierza Polskiego 19 kwietnia 2013 r.
obchodziła 13. rocznicę utworzenia. W tym samym dniu świętował również 
15. Pułk Ułanów Poznańskich (15pup). Obchody rozpoczęły się apelem przy-
gotowanym przez uczniów szkoły. Następnie sprawowana była Msza św.,
w której uczestniczyli żołnierze wspomnianego pułku, władze powiatu i miasta 
Sulęcin, członkowie Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, grono pedagogiczne wraz z uczniami szkoły oraz zaproszeni go-
ście. Po zakończeniu liturgii złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 
żołnierzy 15pup. Podczas uroczystej zbiórki na placu apelowym nagrodzono 
wyróżniających się żołnierzy. Obchody święta zakończył pokaz sprzętu bojo-
wego oraz wspólne spotkanie przy ognisku.                                            S.M.

Łódź
W dniach 22–26 kwietnia 2013 r. w Wojskowym Cen-
trum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się 
pierwsze szkolenie kapelanów Ordynariatu Polowego 
w zakresie ratownictwa pola walki (CLS – Combat Li-
feserver). Założeniem CLS jest obecność w każdej zało-
dze lub drużynie co najmniej jednego przeszkolonego 
ratownika. Będzie on stanowił pomost między ran-
nym żołnierzem na polu walki a służbami medycznymi
w pododdziale lub tymi, które dotrą jako MEDEVAC do 
patrolu czy konwoju. Szkolenie zakończyło się egzami-
nem teoretyczno-praktycznym.                           x.P.T.

Kraków
Ks. ppor. Łukasz Józef Hubacz 29 kwietnia 2013 r. 
przewodniczył w Krakowie uroczystościom pogrzebo-
wym śp. płk. Huberta Szarejki, sybiraka, kombatanta, 
berlingowca, potomka powstańców listopadowych
i styczniowych. Zmarłemu towarzyszyło osiem pocz-
tów sztandarowych wraz z przepięknym sztandarem 
szkolnym z Wołkowyska. Sztandar ten po zajęciu mia-
sta we wrześniu 1939 r. przez Armię Sowiecką, był po-
szukiwany przez okupacyjne władze. Podczas depor-
tacji ludności Wołkowyska do Kazachstanu rodzinie 
śp. płk. Szarejki udało się ocalić sztandar i przecho-
wać przez sześć kolejnych lat. Po wojnie Polski śp. płk
Hubert Szarejko przez długi okres sprawował pieczę 
nad sztandarem. W grudniu 2006 r. przekazał go do 
Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie.
W homilii ks. ppor. Łukasz Józef Hubacz  nawiązał do 
słów wyszytych na awersie ocalałego sztandaru: „Nie 
zawiedzie się Ojczyzna, która patrzy na Was z ufnością 
i wiarą”. – Nie zawiodła się Ojczyzna, która poprzez 
nas obecnych patrzy z ufnością i wiarą na życie i śmierć  
śp. płk. Huberta Szarejki – powiedział.              xŁ.J.H

Żagań
Żołnierze 34. Brygady Kawalerii Pancernej (34BKPanc) z Żagania 19 kwietnia 
2013 r. obchodzili swoje święto połączone z zakończeniem III Sztafety Pamię-
ci gen. broni Tadeusza Buka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w żagańskim kościele garnizonowym, 
którą sprawował ks. ppor. Krzysztof Ziobro, kapelan brygady. Następnie za-
proszeni goście, żołnierze i pracownicy wojska udali się na plac Pamięci, by 
oczekiwać na śmiałków, którzy 10 kwietnia wystartowali w sztafecie ze Spały 
do  Żagania. W ten sposób już po raz trzeci uczczono pamięć o poległym
w katastrofie smoleńskiej gen. broni Tadeuszu Buku, dowódcy Wojsk Lądo-
wych i byłym dowódcy 34BKPanc. Podczas uroczystości odznaczono również 
żołnierzy, którzy wyróżnili się swoimi osiągnięciami.                               R.N.

Mińsk Mazowiecki
W Niedzielę Dobrego Pasterza, 21 kwietnia 2013 r., wspólnota parafii woj-
skowo-cywilnej pw. św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim poże-
gnała proboszcza parafii ks. płk Andrzeja Molendowskiego, odchodzącego 
po prawie siedmioletniej posłudze duszpasterskiej. We Mszy św. udział 
wzięli przedstawiciele jednostek wojskowych stacjonujących na terenie 
garnizonu wojskowego, władze samorządowe oraz liczne grono parafian.
Po Eucharystii ks. płk Andrzej Molendowski zaprosił wszystkich na wojsko-
wą grochówkę.                                                                                          K.M.
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Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziem
i! 

Fragm
ent z koronki do Ducha Św

iętego. Autor: o. Jan M
aria Finigan z King’s Lynn.

Koronka zaaprobowana w
 1900 r. przez Stolicę Apostolską jako m

odlitwa w
 intencji odnow

y Kościoła i św
iata. 
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