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 Pielgrzymka do Lourdes z bliska
 Brat Albert – powstaniec, artysta, święty
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Refleksje niedzielne

Spotkanie Jezusa z jawnogrzesznicą w domu 
Szymona to jedna z najbardziej wyrazistych 
scen Ewangelii. Szymon był faryzeuszem, 
członkiem społeczności, której doktryna mo-
ralna wspierała się na wierności literze Pra-
wa. To byli znakomici eksperci w dziedzinie 
interpretacji Biblii. To ich określano mianem  
„uczonych w Piśmie”. Dlaczego Szymon za-
prosił Jezusa do swego domu? Nie było to 
dyktowane  szacunkiem, uznaniem. Przecież 
nawet nie zdobył się na zwyczajowe gesty, 
które obowiązywały w tradycji żydowskiej, 
kiedy pod dach domu wchodził zaproszo-
ny gość: nie podał wody do obmycia nóg, 
nie oddał zwyczajowego pocałunku, nie na-
maścił przybysza oliwą. Wygląda na to, że 

motywem tego zaproszenia była jedynie cie-
kawość. Chciał poznać Jezusa o którym wie-
dział, że swym zachowaniem i nauczaniem 
wykracza często poza ową wierność literze 
Prawa, wręcz ją przekreśla. Bieg obiadu 
zburzyło nagle pojawienie się kobiety. Nie 
była zaproszona. Co więcej, miała fatalną 
reputację… Znaną wszystkim. Patrzyli na nią 
z oburzeniem, nieskrywaną pogardą. Jak 
śmie zbliżyć się do Jezusa, wykonywać wo-
bec niego gesty szacunku, miłości: łzami 
zrosiła Jego stopy, wytarła je swymi włosa-
mi, namaściła olejkiem? Oczekiwali reakcji 
Jezusa zgodnej z ich nastawieniem. Dlacze-
go jej nie odpędził? Dlaczego przyzwolił na 
to, co zrobiła?

Dla Szymona, dla faryzeuszy, najważniejsza 
była niemoralność tej kobiety. Była grzesz-
nicą, godną pogardy. Natomiast dla Jezusa 
liczy się usprawiedliwiająca moc wiary. Uka-
zała ją upadła kobieta. Przyszła do Jezusa 
z miłością, w nim dostrzegła nadzieję prze-
miany, przekreślenia swego marnego życia, 
szansę zrozumienia i przebaczenia, „Twoja 
wiara cię ocaliła. Idź w pokoju”. W domu 
faryzeusza, w scenie spotkania Jezusa z jaw-
nogrzesznicą, zderzyły się dwa porządki ży-
cia. Jeden wsparty na sztywnej normie, na 
trwałym zaszufladkowaniu. Drugi, Jezusowy, 
wskazujący na ocalającą moc Bożego miło-
sierdzia, na możliwość powrotu z oddalenia 
grzechu do świata wartości, dobra, miłości.

o.jł

16 czerwca –XI niedziela zwykła (Łk 7, 36–50)

Scena opisana w Ewangelii miała miejsce 
pod Cezareą Filipową, w okolicy zapewne 
zamieszkałej przez pogan. Nie znano tu Je-
zusa, Jego cudów, nauczania, nie dotarła tu 
sława, jaka szła za Nim. Mógł się skupić na 
tych najwierniejszych z wiernych – gromad-
ce uczniów, którzy szli z nim. Zapytać: „Co 
ludzie o mnie mówią? Kim jestem?” Ich od-
powiedzi świadczyły, że ci, którzy słuchali Je-
zusa nie potrafili pojąć kim On jest napraw-
dę. Jan Chrzciciel, Eliasz, któryś z dawnych 
proroków, który wstał z grobu – tak odpo-
wiadali. Nie potrafili pójść dalej, to była gra-
nica, jaką wykreślała ich religijna wrażliwość. 
Wreszcie padło pytanie, to najważniejsze: 
„A wy co mówicie? Kim jestem?” Odpowie-

dział Piotr, ten, który – przyszłość to ukazała 
– pośród nich cieszył się największym auto-
rytetem. Nie miał wątpliwości. Wobec pyta-
jącego Jezusa, wobec grona swych współ-
braci, Jezusowych uczniów, wyznał, że ich 
Mistrz i Nauczyciel jest „Mesjaszem Bożym”, 
którego nadejścia oczekiwał Izrael, głosili je 
prorocy. Synem Człowieczym z proroctwa 
Daniela: „Podchodzi do Przedwiecznego 
i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, 
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języ-
ki. Panowanie Jego jest wiecznym panowa-
niem, które nie przeminie, a Jego królestwo 
nie ulegnie zagładzie (Dn 7, 13-15).
Tam, w Cezarei Filipowej, w odpowiedzi na 

wyznanie Piotra, Jezus po raz pierwszy uka-
zał swym uczniom drogę swej przyszłości: 
odrzucenie przez przywódców religijnych, 
zmiażdżenie cierpieniem, śmierć, a także 
zmartwychwstanie. To doświadczenie – od-
rzucenia, cierpienia, wzgardy – będzie czę-
sto – w różnych kontekstach historycznych 
i politycznych – udziałem tych, którzy poszli 
Jego drogą. Wiara często kosztuje.
Jezus pyta bezustannie: kim dla ciebie je-
stem? Co znaczę dla twego życia? To pytanie 
rozbrzmiewa w niejednym sercu? Czy potra-
fimy na nie odpowiedzieć słowami Piotra: 
„Ty jesteś Mesjasz” – droga, prawda, życie? 
Ze wszystkimi konsekwencjami takiej odpo-
wiedzi?                                                    o.jł

23 czerwca – XII niedziela zwykła (Łk 9, 18–24)

PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC
Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześ- 
cijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

Na okładce: Msza św. 
koncelebrowana 25 maja 
2013 r. przez polskich 
kapelanów przed grotą 
Massabielle w Lourdes

W Krakowie, w domu zakonnym księży serca-
nów, 5 czerwca zmarł kard. Stanisław Nagy, 
miał 91 lat.
Urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu Sta-
rym, w górniczej rodzinie. Matka przyszłego 
Kardynała była Polką, a ojciec Polakiem o korze-
niach węgierskich. W 1937 r. wstąpił w Krakowie 
do Zgromadzenia Księży Sercanów. W 1941 r. 
złożył śluby zakonne, a 8 lipca 1945 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Ro-
sponda, biskupa pomocniczego Krakowa.
Był rektorem seminarium zakonnego w Tar-
nowie, a następnie kierownikiem Studium 
Teologicznego w Krakowie. Związany z KUL – 
w 1952 r. obronił tam pracę doktorską, w 1968 r. 
uzyskał habilitację, w 1979 r. tytuł profesora 

nadzwyczajnego, zaś w 1985 r. profesora zwy-
czajnego. Wykładał teologię fundamentalną 
i ekumeniczną, był autorem wielu publikacji. 
Z Karolem Wojtyłę (często razem podróżowali 
pociągiem z Krakowa do Lublina) łączyła go 
przyjaźń, wspólne wyprawy górskie, serdecz-
ne kontakty trwały z Janem Pawłem II. Przez 
z dwie kadencje był członkiem Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej, dwukrotnie brał 
udział w charakterze eksperta w Synodach 
Biskupów w Rzymie.
13 października 2003 r. w katedrze wawelskie 
przyjął sakrę biskupia, a 21 października 2003 r. 
Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynal-
skiej. Przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 17 
października 2008 r.został odznaczony Krzy-

żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe śp. Kardynała  odby-
ły się 11 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Ojciec Święty Franciszek w telegramie przesła-
nym na ręce kard. Stanisława Dziwisza zapew-
nił o swej łączności w bólu ze wspólnotą diece-
zjalną, zgromadzeniem Ojców Sercanów, bliski-
mi Zmarłego, „myśląc z miłością o tym Drogim 
Bracie, który wielkodusznie służył Ewangelii 
i Kościołowi, zwłaszcza w świecie akademic-
kim, jako szanowany naukowiec i wykładowca 
nauk teologicznych”.
Na tabliczce trumiennej Zmarłego umieszczono 
słowa, które wyrażały Jego kapłańską, bisku-
pią, kardynalską drogę: „Wierze służył, wiarą 
się dzielił, wiary bronił”.                  Oprac. Kes

Zmarł kard. Stanisław Nagy SCJ
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w Afganistanie. Po Mszy Świętej, której prze-
wodniczył ks. ppłk Piotr Kowalczyk, a konce-
lebrował ks. por. Adam Tur, wyruszyła proce-
sja. W skwarze afgańskiego słońca, żołnierze 
i pracownicy wojska XIII zmiany modlili się 
przy ołtarzach, które wykonane zostały przez 
księży kapelanów, żołnierzy Wojskowej Stra-
ży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej oraz 
Grupę Zabezpieczenia Medycznego.

Camp Bondsteel
30 maja w PKW KFOR w Camp Bondsteel 
odprawiona została Msza św. oraz procesja 
Bożego Ciała.
Przy ołtarzu zabrali się żołnierzy XXVIII zmia-
ny Polskiego Kontyngentu Wojskowego, 
Kwatery Głównej KFOR oraz funkcjonariusze 
Jednostki Specjalnej Polskiej Policji EULEX 
z Mitrovicy. Procesji przewodniczył kapelan 
polskiego kontyngentu ks. mjr Władysław 
Jasica, który w homilii nawiązał do specy-
fiki misji i symboliki sakramentu przyjęcie 
Chrystusa pod postacią Hostii. – Na misji 
odczuwalny jest głód polskiego chleba, pol-
skiego smaku. W odniesienie się do aspektu 
nadprzyrodzonego, czy każdy z nas odczuwa 
głód chleba niebieskiego, Komunii Świętej, 
która dla Nas powinna stawać się codzien-
nym chlebem, który pozwala kształtować 
i w szczególny sposób odżywiać jego wnę-
trze, jego serce i duszę– mówił kapelan.

Oprac. kes
(więcej informacji o obchodach Bożego Ciała 
na stronie internetowej www.ordynariat.pl)

z uczestnictwem Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego, Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego, kadry pro-
fesorskiej WAT i wiernych z całej Polski 
bp Guzdek przewodniczył Mszy św. 
i poprowadził procesję po najdłuższej 
w Polsce drodze procesyjnej ułożonej 
z kwiatów.
Mówiąc o Eucharystii jako szkole od-
powiedzialności bp Guzdek wskazał na 
przykład dzieci, które odpowiedzialno-
ści za rodziców uczą się przy ołtarzu: 
„dzieci, które z rodzicami uczestniczą 
we Mszy św. nie porzucą ojca i matki 
na starość, ale otoczą ich miłością do 
końca, będą za nich odpowiedzialni”. 
Podobnie przy ołtarzu odpowiedzialno-
ści uczą się małżonkowie. „W naszych 
chrześcijańskich domach jest wiele od-
powiedzialności za siebie. Ile kryzysów 
pokonanych zostało dzięki Eucharystii” 
– mówił kaznodzieja. Również ksiądz 
zaczyna dzień od Eucharystii, „od po-
sługi Bogu zaczyna posługę człowiekowi” – 
podkreślił hierarcha.
W szczególnych słowach biskup polowy 
zwrócił się do żołnierzy: „Historia pokazuje, 
że żołnierze uczyli się odpowiedzialności za 
ojczyznę i naród przy ołtarzu”. Bp Guzdek 
podkreślił związek służby żołnierskiej z Eu-
charystią: „przy ołtarzu uczyli się składania 
daniny krwi nasi żołnierze na frontach całe-
go świata”.

Afganistan
Święto Bożego Ciała obchodzono również 
w Bazie Polskich Sił Zadaniowych w Ghazni, 

Ze świątyni wyruszyła następnie uroczysta 
procesja, która przeszła ulicą Świętojańską, 
Placem Zamkowym, Krakowskim Przedmie-
ściem i ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza do 
Placu Piłsudskiego. Wierni zatrzymywali się 
przy czterech ołtarzach utworzonych kolejno 
przy kościele akademickim św. Anny, kościele 
seminaryjnym, Skwerze ks. Twardowskiego 
i na samym Pl. Piłsudskiego. Tam kazanie 
wygłosił goszczący w tych dniach w stolicy 
maronicki patriarcha Antiochii, kard. Becha-
ra Boutros Rai.
Purpurat z Bliskiego Wschodu rozpoczął ka-
zanie od przypomnienia, że Jezus Chrystus 
przez miłość do swojego Ojca i do ludzi zaak-
ceptował swoją mękę i śmierć. „Nie ma więk-
szej miłości jak ta, którą Jezus daje z siebie dla 
swoich braci. Przyjmując w swoim ludzkim 
sercu miłość Ojca do ludzi, Jezus umiłował 
ich aż do końca. Jesteśmy więc wezwani do 
tego, by rozszerzać i przekazywać cywilizację 
miłości w świecie” – powiedział kard. Rai.
– Oddając cześć Eucharystii, oddajemy cześć 
Bogu za Jego błogosławieństwa i za wszelkie 
dzieła, które uczynił dla człowieka – dodał 
kard. Rai. I wezwał do angażowania się ra-
zem z papieżem Franciszkiem do zachowa-
nia dzieła stworzenia.

Spycimierz
– Przyszliśmy, by uczcić Chrystusa, ucieszyć 
oko i przemienić duszę patrząc na dywany, 
które są znakiem wiary tego ludu – powie-
dział w Spycimierzu (diec. włocławska) bp 
Józef Guzdek, podczas uroczystości Bożego 
Ciała. W miejscowości, w której od dwóch 
wieków układane są kwietne dywany, 

Boże Ciało z udziałem Wojska Polskiego
– Jesteśmy wezwani, aby realizować wolność, miłość, sprawiedliwość i pokój. 
Prosimy o pokój dla Polski, dla Libanu, dla Bliskiego Wschodu. Święta Euchary-
stia jest miejscem miłości między Bogiem a całym rodzajem ludzkim – mówił 
maronicki patriarcha Antiochii kard. Bechara Boutros Rai podczas uroczysto-
ści Bożego Ciała w Warszawie. Kazaniu purpurata z Bliskiego Wschodu przy-
słuchiwało się na Placu Piłsudskiego kilkanaście tysięcy mieszkańców stolicy. 
Jeden z ołtarzy, jak co roku przygotowało wojsko, a Mszę św. rozpoczynającą 
uroczystości Bożego Ciała w stolicy celebrował wraz z biskupami warszawski-
mi biskup polowy WP Józef Guzdek.

Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu
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Procesja Bożego Ciała w Żaganiu
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współczesne „prądy ateistyczne, które pro-
mują kulturę śmierci, widoczną chociażby 
w aborcji czy eutanazji” dodał, że nie są one 
niczym nowym, czego dowodzi także histo-
ria Polski. Watykański hierarcha przypomniał, 
że mocarstwa imperialistyczne Rosja, Prusy 
i Austria nie zdołały pokonać wiary i Kościoła 
na tej ziemi, zaś w XX w. nie udało się to 
Hitlerowi i Stalinowi, którzy chcieli budować 
świat bez Boga, a w konsekwencji zgotowa-
li Europie i światu „piekło na ziemi”. Także 
dziś, w dobie neopogaństwa i antyklerykali-
zmu, których przedstawiciele atakują Kościół 
i pasterzy Kościoła, Polska nie może ulec tym 
tendencjom i prądom – apelował gość z Wa-
tykanu. – „Aby zachować swą historyczną 
tożsamość musi przeciwstawić się ideologii 
materialistycznej! Musi kultywować swoją 
wierność historii, w którą wpisane jest wiel-
kie dziedzictwo chrześcijaństwa!” – wzywał 
abp Müller.
Zachęcił też Polaków, by stawali z mocą na 
straży świętości życia rodzinnego. „Nie ma 
miłości na próbę! Nie ma małżeństwa na 
próbę! I nie ma rodziny na próbę, bo nie ma 
życia na próbę!” – przekonywał hierarcha.

Festyn rodzinny
Metropolita warszawski na zakończenie 
Mszy św. dziękował wojsku, służbom mun-
durowym za pomoc w zapewnieniu bez-
piecznego przebiegu uroczystości.
Na ręce kard. Nycza przekazano wota do 
świątyni Opatrzności Bożej. – Kompania Wę-
glowa przekazała monstrancję z węgla, na-
tomiast przedstawiciele Związku Podhalan 
replikę berła Matki Bożej Ludźmierskiej, co 
związane jest również z 50. rocznicą korona-
cji tego obrazu.
Po Eucharystii odbył się festyn i konkursy 
dla dzieci i młodzieży. O godz. 13.30 zostało 
otwarte Miasteczko dla Dzieci. Z koncertami 
wystąpili m.in. Majka Jeżowska, Krzysztof 
Krawczyk, Wielki Chór Małych Serc, Czerwo-
ne Gitary, Zakopower oraz orkiestry; górnicza 
i góralska. Była także możliwość zwiedzenia 
Panteonu Wielkich Polaków i modlitwy przy 
relikwiach św. Andrzeja Boboli.
W trakcie Dnia Dziękczynienia w parafiach 
odbyła się zbiórka do puszek na ukończenie 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej.

Na podst. informacji KAI i własnej
oprac. Krzysztof Stępkowski

skąd o godz. 8.00 wyru-
szyła procesja do świątyni 
Opatrzności Bożej w Wila-
nowie. Przewodniczył jej 
kard. Kazimierz Nycz, me- 
tropolita warszawski. Konfesja z relikwiami 
św. Andrzeja spoczywała na specjalnie przy-
stosowanej lawecie armatniej, ciągniętej przez 
wojskowy samochód Hummer.
Procesja zatrzymała się przy Pałacu Belwe-
derskim, gdzie relikwie św. Andrzeja powitał 
prezydent Bronisław Komorowski. Stanowiło 
to nawiązanie do roku 1938, gdy ówczesny 
prezydent RP Ignacy Mościcki uczestniczył 
uroczystościach ku czci świętego. Ówczesny 
prezydent złożył na trumnie św. Andrzeja 
Krzyż Niepodległości z Mieczami, jako wo-
tum odzyskanej niepodległości.
Procesja z relikwiami dotarła przed świątynię 
Opatrzności Bożej przed południem. W Mszy 
św. wzięło udział kilkanaście tysięcy war-
szawiaków. Eucharystii przewodniczył abp 
Gerhard Ludwig Müller, prefekt watykańskiej 
Kongregacji Nauki Wiary.
Znaczącą część homilii abp Müller poświęcił 
obronie rodziny. Wskazywał, że Bóg powo-
łując człowieka do istnienia chciał, by na-
turalne środowisko jego wzrostu i rozwoju 
stanowiła właśnie rodzina. Podkreślił, że 
w obecnych czasach trzeba bardzo bronić 
„godności i świętości rodziny – związku jed-
nego mężczyzny z jedną kobietą” a zadanie 
to spoczywa na wszystkich wierzących: na 
ustanawiających prawa i tych, którzy świa-
dectwem swego życia mogą ugruntowywać 
właściwe rozumienie wartości rodziny.
Abp Müller wskazywał, że aby zachować 
swą historyczną tożsamość Polska musi 
przeciwstawić się ideologii materialistycz-
nej i „kultywować swoją wierność historii, 
w którą wpisane jest wielkie dziedzictwo 
chrześcijaństwa!” Zwracając uwagę na 

Święty Andrzej Bobola
opuszcza swe Sanktuarium

W eskorcie funkcjonariuszy policji trumna 
z ciałem św. Andrzeja Boboli przybyła do ko-
ścioła Ojców Jezuitów na Starówce. Pierwszy 
raz od czasów II wojny światowej integralne 
relikwie św. Andrzeja opuściły Sanktuarium.
Przed kościołem zgromadził się tłum wier-
nych i zaciekawionych turystów. W progach 
świątyni relikwie powitały poczty sztanda-
rowe oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej. 
Obecny był także rektor Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej ks. Aleksander Jacyniak SJ. 
Mszę św. poprzedziło nabożeństwo, podczas 
którego nastąpiło zawierzenie członków Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej św. 
Andrzejowi Boboli.
W homilii biskup Guzdek łączące postacie 
ewangelicznego setnika i św. Andrzeja Bobo-
lę podkreślił, że łączyły ich wrażliwość serca, 
obaj byli żołnierzami „wojującymi” słowem, 
obydwu też łączyła wielka wiara. – Św. An-
drzej Bobola to Chrystusowy żołnierz o wrażli-
wym sercu. To żołnierz Chrystusowego słowa, 
to ten, który na sztandarze wypisał fragment 
z Jego testamentu: „Ojcze aby byli jedno” i do 
końca pozostał wierny, oddając swoje życie 
– mówił bp Guzdek. Podkreślił, że św. Andrzej 
Bobola, poprzez swoją działalność na rzecz 
pojednania z prawosławiem, stał się „aposto-
łem jedności Chrystusowego Kościoła”.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ks. 
Bogdan Bartołd, dziekan dekanatu staro-
miejskiego i proboszcz parafii katedralnej, ks. 
Waldemar Borzyszkowski, dziekan dekanatu 
mokotowskiego i kustosz Sanktuarium św. An-
drzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej oraz oo. je-
zuici i duchowni z kościołów Starego Miasta.

Procesja z relikwiami świętego
W niedzielę rano relikwie zostały przewie-
zione na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Troska o rodzinę i modlitwa za Ojczyznę 
Pod znakiem troski o rodzinę i modlitwy w intencji Ojczyzny upły-
nął VI Dzień Dziękczynienia w Warszawie obchodzony 2 czerwca. 
Ulicami miasta od placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do świąty-
ni Opatrzności Bożej w Wilanowie przeszła procesja z relikwiami 
św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Nie zabrakło akcentów woj-
skowych. W wieczór poprzedzający Święto Dziękczynienia Mszy 
św. kończącej nowennę do świętego przewodniczył biskup Józef 
Guzdek. Eucharystia sprawowana była w Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej na warszawskim Starym Mieście.
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Procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli prowadzona przez samochód wojskowy 
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strzegały dobro, którego jest tak wiele wokół 
nas. Dostrzegaj dobrych, szlachetnych ludzi, 
których serca przepełnione są miłością Boga 
i bliźnich. Ciesz się nimi nieustannie. Nimi się 
otaczaj!
Ks. Kaniecki na zakończenie liturgii udzielił 
prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, 
swoim rodzicom i rodzeństwu, siostrom za-
konnym, alumnom oraz wiernym zgroma-
dzonych w katedrze polowej.
Ks. Rafał Kaniecki przygotowywał się do ka-
płaństwa w Warszawskim Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym. Podjął decyzję, aby 
w przyszłości pracować jako kapelan wojsko-
wy. Praktyki kleryckie odbywał w Katedrze Po-
lowej WP. Po kilku latach pracy w archidiecezji 
warszawskiej będzie mógł podjąć posługę 
w ordynariacie polowym.                          zjk

ry można usłyszeć w głębi serca 
i który podpowiada „masz żyć dla 
innych, nie dla siebie” – zachęcał 
neoprezbitera ks. Janocha.
Na zakończenie liturgii biskup po-
lowy Józef Guzdek podkreślił, że 
Bóg dał młodemu księdzu wiele talentów.
– Życzę, abyś żadnego z tych talentów nie 
zmarnował, ale byś je rozwinął i pomnożył 
w trosce o wypełnienie zadań, które Pan Bóg 
Ci powierzy; w trosce o ludzi, do których bę-
dziesz posłany – powiedział biskup.
Ordynariusz wojskowy zachęcił ks. Rafała do 
odwagi. – Nie lękaj się! Człowiek wierzący ni-
gdy nie jest samotny. Bóg jest po Twojej stronie 
– nieustannie będzie Ci towarzyszył i wspierał 
na drodze realizacji kapłańskiego powołania. 
Jak powiedział błogosławiony Jan Paweł II, 
„jesteśmy powołani do zwycięstwa”. Ostatecz-
nie zwycięży to, co piękne i szlachetne, dobre i 
zgodne z wolą Boga – przekonywał hierarcha.
Składając prymicjantowi życzenia bp Guzdek 
powiedział: - Życzę Ci, abyś miał oczy szeroko 
otwarte i serce wrażliwe. Oby Twoje oczy do-

Następnego dnia w Katedrze Polowej WP 
odprawiona została Msza św. prymicyjna ks. 
Kanieckiego.
– W dniu Twoich prymicji w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego życzę, abyś do końca swo-
ich dni pozostał wiernym żołnierzem Chry-
stusa. Dochowaj przysięgi złożonej Bogu 
i Kościołowi – powiedział biskup polowy Jó-
zef Guzdek do neoprezbitera.
– Katedra jest pod wezwaniem NMP Królo-
wej Polski. Z tego powodu postanowiłem że 
podczas tej Mszy św. będę prosił Trójcę Świę-
tą, za wstawiennictwem Niebieskiej Matki, 
za wszystkie matki, zwłaszcza za moją mamę 
Małgorzatę w dniu Święta Matki – powie-
dział na początku Eucharystii prymicjant.
Kazanie wygłosił ks. prof. Michał Janocha, 
spowiednik seminaryjny. Ukazał on postać  
św. Rafała Archanioła, patrona Prymicjan-
ta, jako tego, który prowadzi pewnie i bez-
piecznie do Boga. Nawiązując do tej postaci, 
wskazał, że kapłan jest tym, który ma towa-
rzyszyć innym na drodze do zbawienia.
– Masz innych uwrażliwiać na ten głos, któ-

Oby Twoje oczy dostrzegały dobro
– Nigdy nie celebrujcie samych siebie, ale święte obrzędy – mówił do 
wyświęconych 25 maja księży kard. Kazimierz Nycz. W wypełnionej po 
brzegi archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 21 diakonów 
przyjęło święcenia kapłańskie. Po Mszy św. modlili się przy grobie kard. 
Stefana Wyszyńskiego o jego beatyfikację. Pamiętali też o zmarłym 
w tym roku kard. Józefie Glempie. W gronie neoprezbiterów byli ks. 
Rafał Kaniecki i ks. Paweł Chyra, którzy pragną w przyszłości pracować 
w duszpasterstwie wojskowym.

4 czerwca dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, hi-
storyk z IPN, zaprezentował przedstawicie-
lom instytucji zaangażowanych w prowa-
dzenie prac ekshumacyjnych na tzw. Łączce 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, 
wyniki prac. W grupie tych osób znajdował 
się biskup polowy Józef Guzdek.
– W ciągu trzech tygodni odnaleźliśmy 
i wydobyliśmy szczątki 82 ofiar komunizmu. 
Udało się określić chronologię pochówków – 
ich początek i koniec. Do liczby tych, których 
poszukujemy, brakuje jeszcze około 90 osób 
– powiedział prowadzący badania dr Szwa-
grzyk. Sugestywnie opowiedział też o spo-

sobach traktowania więźniów w aresztach, 
wykonywaniu wyroku śmierci, transporcie na 
cmentarz i sposobie grzebania.
O brutalnym traktowaniu więźniów świad-
czą złamania kości, skrępowane sznurem 
a nawet kablem ręce, roztrzaskane strzałem 
z bliskiej odległości czaszki. Paru więźniów 
przed rozstrzelaniem w ustach ukryło meda-
liki, które wydobyto podczas przeprowadzo-
nych prac ekshumacyjnych.
Krzysztof Szwagrzyk wspomniał, że waż-
ny szczegół znalazł się w relacji jednego 
z więźniów, który wspomniał, że płk. Łukasz 
Ciepliński, świadom postępowania władz ze 
zwłokami więźniów, miał przed egzekucją 
wziąć medalik do ust. Przy założeniu, że aku-
rat zimą z 1950 na 1951 r. zachowano chwilo-
wo sekwencję pochówków, kilka metrów od 
siedmiu członków kierownictwa IV Zarządu 
Głównego WiN-u pogrzebano czterech ofice-

rów Okręgu Wileńskiego AK: ppłk. 
Antoniego Olechnowicza, ps. „Po-
horecki”, rtm. Zygmunta Szen-
dzielarza, ps. „Łupaszko”, kpt. 
Lucjana Minkiewicza, ps. „Wik-
tor” i por. Henryka Borowskiego, 
ps. „Trzmiel”, straconych 8 lutego 
1951 r. Z drugiej strony, dwa 
groby za nimi powinien być po-
chowany kpt. Gracjan Fróg, ps. 
„Szczerbiec” – dowódca III Wi-
leńskiej Brygady AK, zastrzelony 
11 maja 1951 r. Ten ostatni miał 
mieć przy sobie w chwili śmierci 

srebrny medalik na łańcuszku ukryty w po-
łach marynarki.
Krzysztof Szwagrzyk powiedział, że zdobycze 
współczesnej medycyny pozwalają na iden-
tyfikacje pochowanych na tzw. Łączce dzięki 
badaniom genetycznym. Jest to możliwe, gdy 
żyją potomkowie pomordowanych. W nie- 
których przypadkach przydatny jest materiał 
genetyczny pobrany z grobu rodziców.
W polowym prosektorium umiejscowionym 
w pobliżu prowadzonych prac złożone i po-
sklejane czaszki rozstrzelanych przemawiały 
mocniej, aniżeli słowa, świadcząc o bez-
względności i okrucieństwie oprawców.
Nad złożonymi dwoma ludzkimi szkieletami 
wydobytymi z dołu śmierci i kilkoma czaszka-
mi ofiar biskup polowy Józef Guzdek odmó-
wił modlitwę za pomordowanych i podzię-
kował prowadzącym prace ekshumacyjne 
i badawcze za zaangażowanie oraz ofiarność 
w wyjaśnianiu zbrodni komunistycznej i przy-
wracaniu pamięci o zamordowanych.
– Ekshumacje przeprowadzone na Powąz-
kach zwróciły pomordowanych rodzinom 
oraz tej rodzinie, której na imię Polska – po-
wiedział biskup polowy Józef Guzdek.
Uroczyste odprowadzenie doczesnych szcząt-
ków zamordowanych i potajemnie pocho-
wanych na Łączce odbyło się 7 czerwca br. 
W eskorcie motocyklistów Rajdu Katyńskiego 
trumny ze szczątkami pomordowanych zo-
stały odwiezione do miejsca tymczasowego 
spoczynku, na Cmentarz Północny.

                            zjk

Zwróceni 
Polsce
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Prof. Krzysztof Szwagrzyk 
i gen. bryg. Wiesław Grudziński z trumną 
ze szczątkami ekshumowanymi z kwatery „Ł”

Fo
t. 

ks
 p

łk
 S

G
 Z

bi
gn

ie
w

 K
ęp

a



6

Bernadetta wzięła do ręki różaniec. Piękna 
Pani przyłączyła się do modlitwy. Po chwili 
zniknęła. Towarzyszki Bernadetty nikogo nie 
zauważyły, jednak dostrzegły zmianę w za-
chowaniu dziewczyny.
Podczas kolejnego spotkania z tajemniczą 
Zjawą, 14 lutego 1858 r., dziewczynki po-
stanowiły sprawdzić, czy nie jest to przy-
padkiem jakaś pułapka złego ducha. – „Po 
przybyciu do groty każda z nas wzięła do 
ręki różaniec, po czym uklękłyśmy, by modlić 
się – relacjonowała Bernadetta. – Skończy-
łam zaledwie pierwszą dziesiątkę różańca, 
gdy ujrzałam pojawiającą się tą samą Pa-
nią. Szybko zaczęłam skrapiać ją święconą 
wodą, prosząc, by pozostała jeśli jest wy-
słana od Boga, a jeśli nie jest od Boga, by 
zniknęła. Uśmiechnęła się do mnie i skłoniła 
głowę; im więcej ją skrapiałam, tym bardziej 
uśmiechała się i pochylała głowę”. W piątek 
18 lutego piękna Pani poprosiła Bernadettę: 
„Czy będziesz uprzejma przychodzić tu przez 
piętnaście dni?”. W ciągu pół roku Matka 
Boża objawiła się osiemnaście razy, wzywa-
jąc do modlitwy różańcowej, pełnienia czy-
nów pokutnych, modlitwy za grzeszników. 
Ostatnie objawienie miało miejsce 16 lipca 
1858 r. Matka Boża nie mówiła wtedy nic, 
jedynie pożegnała się z Bernadettą, która 
stwierdziła, że „jeszcze nigdy nie widziała ją 
tak piękną”. 

Przypadek dr Dozousa
Wraz z rosnącą popularnością objawień 
zaczęły się pojawiać przeciwności. Władze 
miasta próbowały zastraszyć Bernadettę, by 
zaprzestała chodzenia do groty, zamykano 
dostęp do miejsca objawień. Osobliwymi 
wydarzeniami zainteresował się dr Pierre-Ro-
main Dozous, niewierzący lekarz. Od 23 lute-
go towarzyszył Bernadecie w objawieniach. 
Stwierdził, że podczas ekstazy jej twarz 
zmieniała się, widać było w niej zachwyt. 
Oznaczało to, że dziewczynka nawiązywała 
autentyczny kontakt z jakąś osobą. Podczas 
widzeń miała regularny puls i swobodny od-
dech. Podczas siedemnastego objawienia, 
7 kwietnia 1858 r., dr Dozous zaobserwo-
wał niezwykłe wydarzenie. W czasie ekstazy 
Bernadetta nieświadomie przesunęła pra-
wą dłoń nad płomień świecy trzymanej w 
lewej ręce. Przez blisko kwadrans płomień 
przenikał przez jej palce, a dziewczynka nie 
reagowała na ból. Na jej dłoni nie pozostał 
najmniejszy znak oparzenia. Lekarz postano-
wił przeprowadzić eksperyment. Po ekstazie 

Bernadetty przybliżył płomień świe-
cy do jej ręki. Dziewczynka krzyknęła 
z bólu. Dr Dozous nie miał wątpliwości, 
że ma do czynienia z faktem nadprzyro-
dzonym. Tak rozpoczął się proces jego 
nawrócenia. 

Wytrysnęło źródło
Podczas dziewiątego objawienia, 25 lu- 
tego 1858 r., Maryja wskazała Berna-
decie miejsce u stóp groty i kazała jej 
napić się wody ze źródła. – „Poszłam 
tam, ale nie znalazłam nic oprócz odro-
biny błotnistej wody – wspominała. 
– Zanurzyłam dłoń, ale nie zdołałam 
nic zaczerpnąć. Udało mi się to, gdy 
wykopałam mały dołek, lecz jeszcze po trzy-
kroć usuwałam wodę, gdyż była brudna”. 
Wkrótce w tym miejscu zaczął płynąć wartki 
strumień krystalicznej wody. Woda zyskała 
miano cudownej. Kamieniarz Luis Bouriet-
te w wypadku stracił prawe oko. Przyszedł 
do źródła, obmył chore miejsce, modląc się 
żarliwie o uzdrowienie. Odzyskał utracone 
oko i pełną zdolność widzenia. Pewna matka 
przez piętnaście minut zanurzała w źródle 
swojego umierającego kilkunastomiesięcz-
nego synka. Dziecko wróciło do zdrowia. 
Dzisiaj tysiące osób z całego świat pielgrzy-
mują do cudownego źródła. Niedaleko groty 
Massabielle znajdują się baseny, w których 
zarówno chorzy, jak i zdrowi mogą się ob-
myć, zgodnie z prośbą Matki Bożej wyrażoną 
25 lutego 1858 r.: „Idźcie do źródła, pijcie 
i umyjcie się”. Baseny to tak naprawdę małe 
kamienne zbiorniki wypełnione cudow-
ną wodą, która zmieniana jest dwukrotnie 
w ciągu doby. Sam gest obmycia nie jest ja-
kimś rytuałem magicznym, ale nawiązuje do 
chrztu św., gotowości zerwania z grzechem 
i pełnego zawierzenia się Bogu. Liczy się więc 
postawa wiary i zaufania. W przeżyciu tego 
momentu pomaga pozostawienie ubrania 
i poddanie się opiece wolontariuszy, któ-
rzy okrywają ciało prześcieradłem, asystują 
przy zanurzeniu w wodzie i nieustannie mo-
dląc się za wstawiennictwem Maryi. Często 
osoby, które obmyły się, mówią o uczuciu 
oczyszczenia i skruchy. 

Sanktuarium otwarte dla wszystkich
Pragnieniem Matki Bożej było, aby w pobliżu 
groty Massabielle powstała kaplica. Począt-
kowo ks. proboszcz Dominique Peyramale 
zlekceważył to życzenie. Chciał poznać imię 
tajemniczej Pani. Jednak Maryja na pyta-

nie Bernadetty o swoje imię odpowiadała 
uśmiechem. Wyjawiła je w Święto Zwiasto-
wania, 25 marca 1858 r., mówiąc: „Ja je-
stem Niepokalane Poczęcie”. Ks. Peyramale 
słysząc te słowa z ust Bernadetty zdał sobie 
sprawę, że prosta, ledwie czternastoletnia 
dziewczyna nie mogła rozumieć słów, które 
mu powtórzyła. Nie wiedziała również, że 
8 grudnia 1854 r. został u ogłoszony przez 
papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi. Napisał o tym 
do biskupa z Tarbes.
Dziś w pobliżu groty Massabielle stoi Sank-
tuarium składające się z dwóch bazylik: dol-
nej – Różańca św. i górnej – Niepokalanego 
Poczęcia, poprzedzonej Kryptą – kaplicą zbu-
dowaną na skale groty. Każdego roku przy-
bywa tu około pięciu milionów pielgrzymów. 
Wśród nich wielu chorych przepełnionych 
nadzieją uzdrowienia. Modlitwie i refleksji 
sprzyja piękno otaczającej Lourdes przyrody: 
zielone wzgórza, krystalicznie czysta woda 
rzeki Gave i przepiękny widok na Pireneje. 
Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie od-
wiedzał Sanktuarium, w 1983 r. i w sierpniu 
2004 r., w 150. rocznicę ogłoszenia dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu. Była to jego 
ostatnia podróż zagraniczna. Modląc się 
u stóp figury Matki Bożej, powiedział: „Klę-
kając tutaj, przy grocie Massabielskiej, ze 
wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do 
kresu mej pielgrzymki”.

Karolina Anna Kwaśniewska

Redakcja dziękuje mjr. Arturowi Pięcie za 
udostępnienie materiałów o historii objawień 
w Lourdes. Fragmenty wspomnień św. Berna-
detty zostały zaczerpnięte z książki autorstwa 
Gérarda Ausina i Luigi Prodomiego, pt. „Lour-
des”, Lourdes 1992.

11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous z dwiema dziewczynami wybrała się 
nad rzekę Gave, aby nazbierać drewna na opał. Zapragnęły podejść do groty 
w skale zwanej przez ludność Massabielle (stara skała). Musiały przeprawić się 
przez strumień. Bernadetta zdołała ledwie ściągnąć jednego buta, gdy usłysza-
ła dziwny szum wiatru. – „Spojrzałam w stronę rozciągającej się naprzeciwko 
groty łąki i zauważyłam, że drzewa wcale się nie poruszały. Po chwili usłysza-
łam ponownie ten sam hałas i spojrzałam w kierunku groty. Ujrzałam jakaś pa-
nią: miała na sobie białe odzienie i tego samego koloru welon, przepasana była 
błękitną szarfą i na każdej stopie miała żółtą różę, tak samo żółtą jak trzymany 
przez nią różaniec. Byłam zdumiona i myślałam, że uległam złudzeniu. Przetar-
łam oczy i spojrzałam ponownie: widziałam wciąż tą samą Panią.”

Lourdes – Boży dar dla świata 

Codziennie wieczorem podczas 
Procesji Maryjnej okolice Sanktuarium 
w Lourdes rozświetla blask świec
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W drogę do Lourdes, 19 maja 2013 r., wy-
ruszyło sześć autokarów wiozących około 
dwieście osób, z całej Polski. Wśród nich 
byli zarówno młodzi podchorążowie szkół 
wojskowych, dla których przygoda z Lour-
des dopiero się rozpoczęła, jak i stali ama-
torzy pielgrzymkowego szlaku. Nie zabra-
kło również Kompanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego oraz kapelanów, którzy 
sprawowali duchową opiekę nad pielgrzy-
mami. Od strony muzycznej dniom pielgrzy- 
mowania asystowała Orkiestra Wojskowa 
z Bydgoszczy. 
W drodze do Lourdes pielgrzymi poprzez 
codzienną Mszę św. przygotowywali się do 
spotkania z Matką Bożą przed grotą Massa-
bielle, w której niegdyś objawiła się czterna-
stoletniej Bernadecie Soubirous. Mieli rów- 
nież okazję zwiedzić Wersal, a także w dro-
dze powrotnej Paryż. Łącznie pielgrzymi po-
konali około 4 tys. kilometrów. 

Uroczystości wojskowe

Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa 
to przede wszystkim szereg uroczystości, 
które odbywają sie na terenie Sanktuarium 
w Lourdes. Stopniowo plac u stóp Bazyliki 
Różańca św. i górującej nad nią Bazyliki Nie-
pokalanego Poczęcia wypełnia się oddzia-
łami żołnierzy z całego świata. Można tu 
spotkać m.in.wojskowych z Konga, których 
kolorowe stroje wzbudzają powszechny za-
chwyt, Ukrainy, Węgier, Maroka, Stanów 
Zjednoczonych, Czech, Niemiec i Szkocji – 
prawdziwą perłę muzyczną na tle wszystkich 
orkiestr wojskowych. 
Uroczystości w Lourdes rozpoczynają się 
Ceremonią Otwarcia Międzynarodowej Piel-
grzymki Wojskowej, podczas której zostają 
zaprezentowane poczty sztandarowe z róż-
nych państw. Odbywa się w podziemnej Ba-
zylice św. Piusa X, zdolnej pomieścić około 
27 tys. osób. Modlitwie podczas ceremonii 
przewodniczy francuski biskup polowy Luc 
Marie Daniel Ravel. W tym roku nad prze-
biegiem uroczystości czuwali żołnierze z Wę- 
gier. Ich pieśni pełne entuzjazmu oraz ko-
szulki z napisem „Welcome to Lourdes” 
(Witajcie w Lourdes) wywołały radość wśród 
uczestników ceremonii. 
Kolejną ważną uroczystością jest Procesja Ma-
ryjna. Uczestnicy pielgrzymki wieczorem 25 
maja zebrali się na łące na tyłach Sanktuarium, 

by wspólnie wziąć udział 
w procesji, której prze-
wodniczyły poczty sztan- 
darowe i ogromny krzyż 
spoczywający na barkach delegacji żołnierzy. 
Charakterystycznym elementem procesji były 
lampiony, które nieśli pielgrzymi oraz śpiew 
pieśni „Ave Maria” prowadzony w różnych 
językach. Procesji towarzyszyła również mo-
dlitwa różańcowa. Gdy świetlisty korowód 
dotarł na plac Sanktuarium, nad Lourdes 
królowała już noc. Poczty sztandarowe usta-
wiły się na schodach po obu stronach Sanktu-
arium, wspomniany krzyż został umieszczony 
na wysokości Krypty, a po- środku pielgrzy-
mów stanęła przepiękna figura Matki Bożej 
z Lourdes. Po krótkiej modlitwie bp Ravel 
udzielił wszystkim błogosławieństwa. Uczest-
nicy procesji mogli udać się do wnętrza Bazy-
liki Różańcowej i adorować Chrystusa obec-
nego w Najświętszym Sakramencie. 
Następnego dnia, 26 maja, w Bazylice Pod-
ziemnej pw. św. Piusa X pielgrzymi uczestni-
czyli rano we Mszy św. dziękczynnej za żoł-
nierzy z całego świata, której przewodniczył 
bp. Ravel. W homilii ordynariusz Francuskich 
Sił Zbrojnych wielokrotnie podkreślał, że 
wiara pełni kluczową rolę w życiu człowieka. 
To ona daje siłę i nadzieję, której potrzebują 
żołnierze podczas wykonywania misji. Z niej 
płynie życie dla świata nękanego konflikta-
mi i wojną, gdyż wiara jednoczy wszystkich 
pod wspólnym sztandarem. Wzorem zawie-
rzenia, zdaniem bp Ravela, jest Maryja, która 
zawsze poprzedza nas na drodze wiary.
Eucharystię koncelebrowali biskupi i kapela-
ni ordynariatów polowych z całego świata. 
W liturgii uczestniczyli weterani misji po-
kojowych, poczty sztandarowe, dowódcy 
wojskowi, żołnierze z rodzinami, pracownicy 
wojska, a także księżniczka Karolina z Mona-
co. Na Mszy św. pojawił się również akcent 
polski w postaci psalmu odczytanego przez 
jednego z polskich oficerów.
Tego dnia, popołudniu, miała miejsce Cere-
monia Pożegnalna Międzynarodowej Piel-
grzymki Wojskowej, jej szczególną atrakcję 
stanowiła defilada orkiestr wojskowych 
z całego świata. 

Szczególny czas dla polskich pielgrzymów 

Grota Massabielle to szczególne miejsce 
w Lourdes – jego serce. Tu modlą się pielgrzy-

mi z całego świata: chorzy i zdrowi, wierzący 
i ci, którzy wiary poszukują. Od wczesnych 
godzin porannych sprawowane są przed 
grotą Msze św. w różnych językach. Tutaj 
również wczesnym rankiem 25 maja polscy 
uczestnicy pielgrzymki wraz pocztem sztan-
darowym wzięli udział we Mszy św. kon-
celebrowanej przez towarzyszących im ka-
pelanów. Był to dla nich długo oczekiwany 
moment, kiedy mogli ofiarować Matce Boże 
swoje intencje. W przygotowanie liturgii 
eucharystycznej włączyli się podchorążowie 
szkół wojskowych oraz członkowie Orkiestry 
Wojskowej z Bydgoszczy. 
Następnie pielgrzymi uczestniczyli w nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej, której szlak bie-
gnie zboczem góry Espelugues. Malowniczy 
krajobraz oraz umieszczone tam potężne, że-
liwne figury poszczególnych stacji sprzyjają 
modlitwie i medytacji. Oprócz tradycyjnych 
czternastu stacji, droga krzyżowa posiada 
jeszcze jedną – piętnastą, która zapowiada 
zmartwychwstanie Chrystusa. Na wielkim 
kamieniu odsłaniającym wejście do groty 
widnieje napis: „Resurrexit sicut dixit, Alle-
luja!”, a na pobliskich drzewach wiszą setki 
różańców. Tu na zakończenie nabożeństwa 
kapelani wspólnie udzielili błogosławień-
stwa pielgrzymom.
Uczestnicy pielgrzymki wojskowej tradycyj-
nie spotkali się z Polonią w Idron, małym 
miasteczku niedaleko Lourdes, gdzie znajdu-
je się kapliczka Matki Bożej wzniesiona przez 
naszych rodaków. W tym roku Biskup Polo-
wy postanowił uhonorować mieszkających 
tam działaczy polonijnych i nadał osobom 
zaangażowanym w kultywowanie polskości 
i wartości patriotycznych medale Milito pro 
Christo.

Pielgrzymi opuścili Lourdes 27 maja, by 
dwa dni później przekroczyć granicę Polski. 
Wielu z nich już teraz deklaruje swój udział 
w pielgrzymce za rok. Z pewnością w ich pa-
mięci na długo pozostaną niezwykłe chwile 
spędzone u stóp Matki Bożej w Lourdes. 
Życzymy, by ich modlitwa i poniesiony trud 
pielgrzymowania wydały wspaniałe owoce. 

Karolina Anna Kwaśniewska

Tegoroczne hasło pielgrzymki: „Lourdes, une porte de la foi” 
(Lourdes, podwoje wiary) nawiązuje do listu apostolskiego „Por-
ta fidei” Ojca Świętego Benedykta XVI z 11 października 2011 r. 
ogłaszającego Rok Wiary, w którym w pierwszym rozdziale napi-
sał: „Podwoje wiary” (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. 
Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają 
na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy 
głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, 
która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie 
w drogę, która trwa całe życie. Dla wielu żołnierzy i pracowników 
wojska ta droga rozpoczęła się właśnie w Lourdes. 

Na drodze wiary
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55. Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes

Ceremonia Otwarcia 55. Międzynarodowej Pielgrzymki
do Lourdes
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55. Międzynarodowa pielgrzymka do Lourdes, 19-30 maja 2013 r.

Pierwsze kroki w Lourdes - aklimatyzacja żołnierzy na Campie

Z kapliczką w tle w Idron

Msza św. międzynarodowa z udziałem żołnierzy w Bazylice św. Piusa X

Msza św. koncelebrowana przed grotą Massabielle

Przepiękne stacje drogi krzyżowej sprzyjają 
modlitewnej refleksji

Grota Massabielle to szczególne miejsce łaski Bożej 

Zapalone lampiony i śpiew „Ave Maria” to charakterystyczne 
elementy podczas  Procesji Maryjnej
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Fot. Karolina Anna Kwaśniewska

55. Międzynarodowa pielgrzymka do Lourdes, 19-30 maja 2013 r.

Ceremonia Otwarcia Międzynarodowej Pielgrzymki 
z nutą humoru

Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy wiernie 
towarzyszyła polskiej pielgrzymce

Msza św. międzynarodowa z udziałem żołnierzy w Bazylice św. Piusa X

Lourdes zachwyca 
swoim krajobrazem. Nic 

dziwnego, że Matka Boża 
wybrała je na miejsce 

szczególnej łaski

Piętnasta stacja drogi krzyżowej. Na drzewach widać różańce

Przepiękne stacje drogi krzyżowej sprzyjają 
modlitewnej refleksji
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Karolina Anna Kwaśniewska: W piel-
grzymce wojskowej do Lourdes uczestniczył 
ksiądz już wiele razy. Co sprawia, że chce się 
powracać do tego miejsca?
Ks. mjr Robert Krzysztofiak: Pielgrzymka 
to niezwykłe przeżycie. Takie naładowanie 
wewnętrznych baterii duchowych na cały 
rok, by mieć potem siły do posługi dusz-
pasterskiej. Lourdes to miejsce szczególne: 
jego klimat, niezwykły modlitewny nastrój, 
czas na refleksję oraz cała historia objawień. 
Człowiek, który tu przyjedzie po raz pierw-
szy, chce wrócić.  Warto dodać, że za każ-
dym razem przeżywa się taką pielgrzymkę 
inaczej.  

Czy pamięta Ksiądz swoje pierwsze 
przeżycia związane z pielgrzymką do 
Lourdes?
– Gdy pojechałem pierwszy raz na piel-
grzymkę, byłem zaskoczony, że bierze w niej 
udział tak duża liczba żołnierzy z różnych 
krajów. Mówią różnymi językami, ukształto-
wani zostali w różnorodnej kulturze, a jed-
nak gromadzących się wspólnie w jednym 
miejscu pod sztandarem Matki Bożej. Pa-
miętam, że czułem radość, że są na świecie 
ludzie, którzy mimo, iż są inni, wiedzą po co 
przyjeżdżają do Lourdes, czerpią stąd siłę do 
przemiany swojego życia. 

Czy to „bycie razem pod sztandarem 
Matki Bożej” służy budowaniu pokoju 
na świecie?
– Tak. Kilka lat temu przylecieli do Lourdes 
żołnierze biorący udział w misji pokojowej 
w Kosowie, wśród nich również Polacy.  
Uczestnicząc tutaj w uroczystościach i na-
bożeństwach, przyznawali, że nabrali du-
cha i zrozumieli, że ich zadania, pełnione 
w ramach misji, są ważne. Często żołnierz 
kojarzy się z kimś, kto niesie karabin, a wraz 
z nim konflikty zbrojne. Natomiast w Lour-
des ujawnia się zupełnie inne oblicze żołnie-
rza, który niesie pokój, stoi na straży miłości, 
jedności i poszanowania praw człowieka.

Czy zdarza się, że żołnierze wracają 
z pielgrzymki zupełnie odmienieni, 

organizatorzy Międzynarodowej Pielgrzymki 
Wojskowej maja zajęcie na cały rok.  Inten-
sywna praca czeka również zespół orga-
nizatorów pielgrzymki w poszczególnych 
krajach. Zwykle składa się on z kilku ludzi 
wywodzących się z ordynariatu polowego, 
dowództwa wojsk, ministerstwa obrony 
narodowej. Przygotowania wymagają po-
święcenia swojego czasu i często są żmud-
ne. Jednak ich efekty można podziwiać 
w Lourdes, gdy widać radość na twarzach 
uczestników. Ponieważ jest to pielgrzym-
ka międzynarodowa, również organizacja 
pielgrzymki ma taki charakter. Od wielu lat 
dowódcą Campu, w którym śpią żołnierze 
w Lourdes, jest kwatermistrz Angelo Scal-
mazzi, oficer Armii Szwajcarskiej, człowiek 
władający bodajże siedmioma językami, bar-
dzo otwarty na innych. Camp zabezpieczają 
wojska niemieckie. Co roku wysyłają zapro-
szenia, by inne kraje włączyły się w pomoc 
przy przygotowaniu Campu. Zwykle trzeba 
przyjechać kilka tygodni wcześniej, by rozbić 
setki namiotów i zająć się całą infrastruktu-
rą tego miejsca. W programie pielgrzymki 
są międzynarodowe uroczystości: ceremo-
nia otwarcia, Procesja Eucharystyczna, Pro-
cesja Maryjna, Msza św. międzynarodowa 
i ceremonia zakończenia.  Za każdym razem 
za ich przygotowanie odpowiedzialne jest 
inne państwo. Rok temu po raz pierwszy 
w historii Polska przygotowała ceremonia 
zakończenia. Dało nam to wiele satysfakcji. 
W uroczystość włączyła się Orkiestra Sił Po-
wietrznych z Poznania, a także podchorążo-
wie i pielgrzymi, którzy utworzyli chórek od-
powiedzialny za animację pieśni. Zadbaliśmy 
również o tłumaczenie przebiegu ceremonii 
w kilku językach.

Na pielgrzymkę wojskową nie zawsze 
patrzy się przychylnie. Zdarza się, że do-
wódcy bagatelizują potrzeby duchowe 
swoich żołnierzy. Jak ich przekonać, że 
wyjazd do Lourdes to nie strata czasu? 
–To bardzo trudne pytanie. Zastanawiamy 
się nad tym co roku. Chyba najprościej było-
by przekonać ich przykładem, by przyjecha-
li i zobaczyli. Można wiele opowiadać, ale 
trzeba tak naprawdę doświadczyć atmosfery 
pielgrzymki, tego zjednoczenia ludzi różnych 
nacji, którzy współdziałają dla rozwoju czło-
wieka i pokoju na świecie.  

W takim razie do zobaczenia za rok na 
pielgrzymce!

przechodzą z obojętności religijnej do 
żywej wiary w Boga?
Oczywiście. Niejednokrotnie na pielgrzym-
kę przyjeżdżali żołnierze czy studenci szkół 
wojskowych, którzy traktowali ten wyjazd 
jako dobrą wycieczkę. W Lourdes jednak 
to się zmieniało. Często podczas powrotu 
do Polski dzielili się pięknymi świadectwa-
mi  i przyznawali, że nie spodziewali się, że 
odkryją coś dla siebie. Czuli się umocnieni 
pokojem płynącym z groty Massabielle. I to 
owocuje na wiele lat. Dowodem są chociaż-
by pielgrzymi, którzy co roku uczestniczą 
w pielgrzymce. Owocem Lourdes jest rów-
nież miłość. Para, która poznała się kilka 
lat temu na pielgrzymce, jest dziś małżeń-
stwem. Ufam, że skoro spotkali się w świę-
tym miejscu, ich małżeństwo też będzie 
naznaczone odrobiną świętości i mocy Pana 
Boga. Niektórzy słysząc o Lourdes, niedo-
wierzają. Myślą, że chodzi o jakąś magicz-
ną wodę, mówią: „napiję się wody i co?” 
Ja zwykle wtedy odpowiadam, że potrzeba 
wiadra wody i kropelki wiary. Inaczej woda 
z Lourdes nie zadziała.
 
Jaki sens ma trudzenie się na takiej 
pielgrzymce? Przecież lubimy wygodę 
i by sprawy układały się po naszej my-
śli, a tu musimy oddać ster w ręce or-
ganizatorów i znosić  różnego rodzaju 
niewygody… 
– To ma bardzo głęboki sens. Człowiek nie 
żyje tylko dla siebie. Pielgrzymka niesie 
w sobie to przesłanie, że człowiek to nie tyl-
ko egoista, ale stoi przed nim zadanie bycia 
sługą dla drugich. Na pielgrzymce może on 
ofiarować swój trud i czas dla innych, by 
im pomóc. Cała Ewangelia jest przesłaniem 
miłości i pielgrzymka jest miejscem dawa-
nia świadectwa miłości do Boga i drugiego 
człowieka. Bardzo często, gdy się rozmawia 
z uczestnikami pielgrzymki, to mówią, że 
z perspektywy czasu wszystkie niewygody 
nic nie znaczą wobec do tego, co się przeży-
wa w Lourdes, zwłaszcza, gdy widzi się tam 
tak wiele chorych i cierpiących osób oraz ich 
nadzieję i radość na uzdrowienie czy umoc-
nienie. Wtedy człowiek uczy się dystansu do 
siebie, do cierpienia, śmierci. 

Taka pielgrzymka wojskowa to zapew-
ne bardzo duże organizacyjne przed-
sięwzięcie? 
– Zazwyczaj, gdy kończy się pielgrzymka, to 
zaczyna się planowanie kolejnej. Francuscy 

Być razem w Lourdes
Ks. mjr Robert Krzysztofiak, kapelan Garnizonu Nisko od kilku lat bierze 
udział w przygotowaniu polskiej części Międzynarodowej Pielgrzymki Woj-
skowej do Lourdes. 
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Dźwigamy w sobie wiele obciążeń związa-
nych z Bogiem Ojcem. Z czego to wynika? 
O ile Jezus przyszedł na świat i stał się czło-
wiekiem – stał się jednym z nas, to Boga Ojca 
nikt nigdy nie widział (por. J 1, 18). Dlatego, 
pamiętając obrazki z katechezy z lat dzie-
cięcych, wyobrażamy Go sobie często jako 
starca z siwą brodą i siwymi włosami, tro-
chę z brzuszkiem, siedzącego na tronie obok 
Pana Jezusa. Tak na pewno nie jest. Pan Bóg 
nie ma brody, włosów, nie ma brzucha. On 
w ogóle nie ma ciała, ponieważ, jak mówi 
Pismo Święte, Bóg jest duchem (J 4, 24). 
Musimy więc spróbować oderwać się od na-
szych wyobrażeń o pierwszej Osobie Trójcy 
Świętej, od tego obrazu sędziwego dziadka, 
żeby móc dotrzeć do tego, jaki naprawdę 
Bóg Ojciec jest.
Druga rzecz, która może nam utrudniać po-
znanie Boga Ojca i kontakt z Nim to osobi-
ste doświadczenie ojca ziemskiego. Bardzo 

WIERZĘ W BOGA OJCA

często zdarza się bowiem, że w naturalny 
i automatyczny sposób relacje z własnym 
ojcem przenosimy na relację z Bogiem. Jeśli 
ktoś ma negatywne przeżycia i wspomnienia 
w tej dziedzinie, ojciec jawi mu się jako ktoś, 
kto na przykład tylko krzyczał i bił, to będzie 
mu bardzo trudno uwierzyć w to, że Bóg Oj-
ciec jest inny. Warto mieć tego świadomość 
i próbować szukać prawdziwego oblicza 
Boga Ojca. 
Gdzie możemy ten Jego prawdziwy obraz 
znaleźć, jak możemy zweryfikować nasze 
wyobrażenia? Nie ma lepszego miejsca niż 
Pismo święte, które pokazuje Boga takim, 
jaki On rzeczywiście jest. Przywołajmy choć-
by fragment z Księgi Mądrości: „Potężnie 
działać zawsze jest w Twej mocy i któż się 
oprze potędze Twojego ramienia? Świat cały 
przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy 
porannej, co spadła na ziemię. Nad wszyst-
kim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, 

W kolejnym rozważaniu na temat Credo – naszego wyznania wiary,  
spróbujemy  zmierzyć się z tajemnicą Boga Ojca. Często bowiem 
nasze wyobrażenia o tej Osobie Trójcy Świętej nie mają nic wspól-
nego z tym, jaki Bóg Ojciec jest naprawdę i przeszkadzają nam 

w autentycznym duchowym spotkaniu z Nim. Na ten ważny problem zwraca uwagę 
ks. Michał Olszewski – sercanin, egzorcysta diecezji kieleckiej i rekolekcjonista.

i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się na-
wrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworze-
nia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, 
bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś 
tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdy-
byś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, 
czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszyst-
ko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku 
życia!” (Mdr 11, 21-26). Taki właśnie jest 
nasz Ojciec w niebie.

Więcej o wyznaniu wiary możesz posłuchać na 
płytach „Credo. Tom 1” i „Credo. Tom 2” do-
stępnych na stronie: www.wiecejinspiracji.pl

Ks. Michał Olszewski SCJ

Fo
t. 

m
at

er
iał

y 
pr

as
ow

e

„Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego”

Od wieków serce jest uważane za centrum 
życia moralnego i religijnego człowieka, 
tego co w nim jest najpiękniejsze, najgłęb-
sze, najbardziej czułe. Symbol serca jest 
obecny na kartach Biblii, to do serca czło-
wieczego przemawia Bóg, 
przemienia je ku dobru: 
„I dam wam serca nowe 
i ducha nowego tchnę do 
waszego wnętrza, odbio-
rę wam serca kamienne, 
a dam wam serca z ciała” 
(Ez 36, 26). Wielkość swego 
Boskiego Serca, „serca z cia-
ła” i wielkość Bożej miłości 
do człowieka objawił światu 
w XVII w. Chrystus w nad-
przyrodzonych wizjach św. 
Małgorzaty Marii Alacoque 
(1647–1690), jednej z naj-
słynniejszych mistyczek w 
dziejach Kościoła. Uważa 

się, że był to najbogatszy strumień nadprzy-
rodzonego światła, jaki rozświetlił Kościół 
od czasów Zesłania Ducha Świętego. Ta 
święta zakonnica poznała i zrozumiała wiel-
kość Bożej miłości skierowanej do wszyst-

kich ludzi, której żywym 
wizerunkiem jest właśnie 
Serce Jezusowe, „gorejące 
ognisko miłości”. Usłyszała 
skargę Jezusową na brak 
miłości stworzeń do swego 
Stwórcy (z tego motywu 
zrodził się zwyczaj Komu-
nii Świętej przyjmowanej 
w pierwszy piątek miesiąca, 
wynagradzającej za ludzkie 
grzechy), także Jezusowe 
życzenie, którego owocem 
stała się uroczystość Serca 
Pana Jezusa. Papież Leon 
XIII 11 czerwca 1899 r. do-
konał poświęcenia rodzaju 

ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 
ukazując je jako: „koronę i szczyt wszystkich 
hołdów, jakie kiedykolwiek były mu odda-
wane”, także „obraz nieskończonej miłości 
Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do od-
wzajemnia się również miłością” (Leon XIII, 
encyklika Annum sacrum, 1899).
Kult Serca Jezusowego ma Boży i ludzki wy-
miar. Jezus ukazuje swoją miłość, pragnienie 
bliskości człowieka, ujawnia ból, jaki sprawia 
mu chłód ludzkich serc. Blask Jezusowego 
Serca uświęca i oczyszcza ludzkie serca, po-
maga zrozumieć, że człowiek jest adresatem 
Bożej miłości, także to, że „On jest naszym 
pokojem” (Ef 2,11). „Ukazując nam swoje 
Serce, Jezus przypomina przede wszystkim, 
że właśnie tam, we wnętrzu człowieka roz-
strzygają się losy każdego, wybór między 
śmiercią a życiem w wymiarze ostatecznym. 
On sam daje życie w obfitości, które pozwa-
la naszym sercom, czasami zasklepionym 
w obojętności i egoizmie, otworzyć się na 
wyższą formę życia” (Jan Paweł II). Papież 
Benedykt XVI przypominał, że Serce Jezu-
sa, stanowi symbol wiary chrześcijańskiej, 
szczególnie bliski wszystkim ludziom, ponie-
waż „w prosty i autentyczny sposób wyra-
ża „«dobrą nowinę»” o miłości” (1 czerwca 
2008). W czerwcu, który jest miesiącem czci 
oddawanej Sercu Jezusowemu, powtarzamy 
modlitewne wezwanie: „Jezu, uczyń serca 
nasze według Serca Twego”.

 Jędrzej Łukawy

„Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej woli Jednorodzony Syn Twój wiszący na 
krzyżu został przebity włócznią żołnierza, aby otwarte Serce, skarbiec Bożej hoj-
ności, zlewało na nas strumienie zmiłowania i łaski, aby to Serce, które nigdy nie 
przestało płonąć ku nam miłością, było schronieniem dla pobożnych, a dla pokutu-
jących otwartą bramą zbawienia” – to słowa prefacji na uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Obchodzi się ją w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość 
ta pomaga nam w umocnieniu i pogłębieniu naszej więzi i przyjaźni z Jezusem, kie-
ruje nasze spojrzenie ku Bogu Ojcu, który objawił nam swoją miłość w Sercu Jezusa. 
Zostało ono na Golgocie przebite włócznią „na znak Jego zupełnego daru z siebie, 
miłości ofiarnej, zbawczej, którą do końca nas umiłował (por J 13,1), budując fun-
dament pod przyjaźń Boga z ludźmi” (Jan Paweł II, Toruń, 7 VI 1999).
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W jego biografii na trwałe odcisnęło się do-
świadczenie młodzieńczych lat – udział w po-
wstaniu styczniowym. Znalazło m.in. wyraz 
w jego twórczości malarskiej. W powstaniu 
stracił nogę. Na szczęście, dzięki zasiłkowi Ko-
mitetu Francusko-Polskiego w Paryżu, zakupił 
protezę stanowiącą szczyt ówczesnej ortope-
dycznej techniki. Mógł w miarę swobodnie 
chodzić, a za młodu nawet tańczyć i jeździć 
na łyżwach. Pamiętano, szczególnie w Krako-
wie, Lwowie, Galicji, że jest weteranem tego 
ostatniego wielkiego polskiego zrywu zbroj-
nego, kiedy „po straszliwej hańbie niewoli, 
po niepojętych męczarniach ucisku”, na apel 
Komitetu Centralnego Narodowego ruszył, 
jeden z tysięcy, aby utraconą wolność i nie-
podległość ojczyny zdobyć „wielkością takie-
go męstwa, świętością takich ofiar, jakich Lud 
żaden nie zapisał jeszcze na dziejowych kar-
tach swoich” (Manifest z 22 stycznia 1863 r.

Na powstańczym szlaku

Wybuch powstania zastał siedemnastolet-
niego Adama Chmielowskiego w Puławach. 
Od kilku miesięcy był studentem Instytutu 
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego, silne-
go ośrodka konspiracji niepodległościowej. 
Po wybuchu powstania studenci z Puław 
uformowali oddział pod dowództwem 
dziewiętnastoletniego Leona Frankowskie-
go, jednego z radykalnych działaczy obozu 
„Czerwonych”. Ruszyli na swój bojowy szlak 
znaczony potyczkami pod Kozienicami i uda-
ną akcją pod Kurowem na rosyjską karetkę 
pocztową – zdobyli wtedy 48 000 rubli. 
W Kazimierzu Chmielowski dołączył do od-
działu. Wniósł do niego nie tylko młodzień-
czy entuzjazm i patriotyczną wrażliwość, 
także wojskowe umiejętności. Bowiem kil-
ka lat wcześniej w 1857 r., borykająca się 
z trudnościami finansowymi matka Adama 
(ojciec zmarł w 1853 r.), za radą rodziny 
zapisała dwunastoletniego chłopca do kor-
pusu kadetów w Petersburgu (jako synowi 
urzędnika administracji carskiej przysługiwa-
ło mu tam bezpłatne miejsce). Zdolny, od-
dany nauce wojskowego rzemiosła zwrócił 
nawet uwagę wizytującego korpus kadetów 
cara Aleksandra II. Jednak jakiś czas później 
matka zreflektowała się, że Adamowi, grozi 

w Petersburgu rusyfikacja, nakazała synowi 
powrót do kraju, zapisała go do warszaw-
skiego Gimnazjum Realnego.
„Puławiacy”, tak nazywano oddział studen-
tów z Puław, na wieść o zbliżającym się do Ka-
zimierza silnym oddziale rosyjskiego wojska, 
rozpoczęli odwrót. 8 lutego 1863 r. w Słupczy, 
kilka kilometrów przed Sandomierzem, doszło 
do starcia z Rosjanami. Nieudolnie dowodzony 
przez Antoniego Zdanowicza oddział poniósł 
dotkliwą klęskę. W miejscu bitwy i podczas 
odwrotu zginęło sześćdziesięciu sześciu po-
wstańców; twórca oddziału, Leon Frankowski, 
został ujęty i wkrótce stracony.
Adam Chmielowski znad Wisły przedostał się 
w Góry Świętokrzyskie do płk. Mariana Lan-
giewicza, dowódcy oddziałów powstańczych 
województwa sandomierskiego, wkrótce (od 
10 marca) dyktatora powstania. Służył w ka-
walerii. Przeszedł cały szlak bojowy korpusu 
Langiewicza: Góry Świętokrzyskie, Ponidzie, 
Miechowskie… 18 marca 1863 r. wziął udział 
w krwawej, okupionej wielkim stratami zwy-
cięskiej bitwie pod Grochowiskami, która sta-
nowiła koniec powstańczej epopei Mariana 
Langiewicza. Dyktator, załamany psychicznie, 
opuścił teren walk i udał się do pobliskiej Ga-
licji. W ślad za nim ruszyła tam większość żoł-
nierzy. Za Wisłą zbiegów wyłapywali żołnie-
rze i żandarmi austriaccy, transportowali do 
więzienia w Ołomuńcu. Po latach Brat Albert 
barwnie wspominał drogę do austriackiego 
więzienia, m.in. epizod, kiedy oddział aresz-
tantów spotkał po drodze węgierskich huza-
rów, którzy na wieść, że konwojowanymi są 
polscy powstańcy „kazali przynieść dużo wina 
i sprowadzili cygańską kapelę”. Biesiada trwa-
ła do skutku, „żeśmy spali tam, gdzie kto spadł 
ze stołka” (W. Piotrowski, Wspominki o Bra- 
cie Albercie, „Tęcza”, 6, 1937). Więzienie w 
Ołomuńcu nie było zbyt szczelne. Szczególnie 
strażnikom węgierskim i czeskim zdarzały się 
„niedopatrzenia”, podczas których więźnio-
wie-powstańcy bez trudu uciekali. Po trzech 
miesiącach Adam Chmielowski po przejściu 
„zielonej” granicy był znów w Sandomier-
skiem. Na początku lata 1863 r. wstąpił do 
oddziału mjr. Zygmunta Chmieleńskiego, słu-
żył jako podoficer w drugim plutonie kawale-
rii. Szczególnie dawały mu się we znaki częste 
nocne kawaleryjskie zwiady, kiedy „Nieprzyja-

„Jest to święty o duchowości urzekającej zarówno swym 
bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go 
drogą niezwykłą: uczestnik powstania styczniowego, uta-
lentowany artysta malarz, który staje się naszym Bieda-
czyną, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicz-
nym apostołem miłosierdzia.
To w krakowskiej ogrzewalni, wśród najuboższych, po-

gardzanych i porzuconych poza nawias społeczeństwa, Brat Albert odkrył swoje 
ostateczne powołanie. Nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, gdyż 
inni stali się dla niego żywą ikoną Chrystusa – Ecce Homo. Przeżył tak wstrząsającą 
prawdę Chrystusowych słów: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci 
najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40)”, pisał bł. Jan Paweł II w liście z okazji 
sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin św. Brata Alberta.

ciel widząc pędzącego kawalerzystę wie do-
skonale, że on nie po cukierki jedzie. Urządza 
sobie praktyczne strzelanie do ruchomej tar-
czy…” (S. Brykczyński, Wspomnienia z 1863 r.). 
Brał udział w bitwach, potyczkach, ciągłych 
marszach oddziału. Współtowarzysze po-
wstańczych walk podkreślali jego animusz, 
fantazję, koleżeńskość, pogodne usposobie-
nie pozwalające znosić przydarzające się klę-
ski i trudy powstańczej służby. „Żywiono się 
przeważnie chlebem, słoniną i wódką, czasem 
chłopi dawali jaja i mleko. Niektóre dwory 
zaopatrywały oddziały powstańcze w krupy, 
mięso, sery i potrzebne środki opatrunkowe. 
Na początku powstania posiłki podawano 
dwa razy dziennie, obiad i wieczerzę, później 
głód dawał się coraz bardziej odczuwać wo-
bec braku dowozu żywności” (A. Okońska, 
Brat Albert, Warszawa 1999). Dla Chmielow-
skiego powstanie zakończyło się 30 września. 
Podczas bitwy pod Mełchowem w okolicach 
Lelowa zabłąkany granat rosyjski rozszarpał 
konia na którym jechał, jego odłamek zgru-
chotał nogę jeźdźca, wyrzucił zemdlonego 
z siodła, „z braku noszów wzięto rannego 
na broń i tak zanieśli go do najbliższej chaty” 
(ks. Cz. Lewandowski, Brat Albert, rps). Bitwa 
został przegrana, wycofujący się z pola wal-
ki powstańcy zostawili Chmielowskiego na 
łaskę wroga. W zwycięskim oddziale strzel-
ców finlandzkich znajdował się lekarz. Polecił 
przewieźć rannego do polowego ambulato-
rium. Werdykt lekarski brzmiał: amputacja. 
Środków znieczulających nie było. Jeniec po-
prosił o cygaro, miało choć trochę uśmierzyć 
straszny ból podczas amputacji. Po jej prze-
prowadzeniu przewieziony został do wię-
ziennego szpitala rosyjskiego w Koniecpolu. 
W jaki sposób uzyskał wolność? Zapewne 
była to poparta solidnym datkiem decyzja ge-

Święty w kawaleryjskim siodle
150. rocznica wybuchu powstania styczniowego
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Adam Chmielowski, Ecce Homo
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Przed ołtarzem głównym w Katedrze 
Polowej na ręce biskupa polowego Jó-
zefa Guzdka przekazaliście Panowie re-
likwię dla każdego żołnierza niezwykle 
cenną?...

gen. Władysław Karcz: – Przybyliśmy 
z Krzeszowic, z miejscowości pod Krakowem.
To tutaj swoją siedzibę w czasie II wojny 
światowej miał jeden z oddziałów 12. puł- 
ku piechoty Armii Krajowej. Przyjechałem 
z Maciejem Klockiem, synem żołnierza tej for-
macji – śp. mjr. Konstantego Klocka, jednego 
z założycieli Stowarzyszenia byłych Żołnierzy 
12. Pułku Piechoty AK. To dziś (21 maja 2013 r.) 
sztandar tego Stowarzyszenia oddajemy do 
Muzeum Ordynariatu Polowego.
Śp. mjr Konstanty Klocek był żołnierzem, 
a wcześniej harcerzem „Szarych Szeregów”, 

które były integralną częścią 12. pp AK, ob-
wód Krzeszowice. Przede wszystkim był pa-
triotą i wszystko, co czynił dla zachowania 
pamięci o poległych żołnierzach 12. pp AK 
– a niejako również w ich imieniu – wynikało, 
z motywacji patriotycznej…

Sztandar w etosie żołnierskim jest zna-
kiem gotowości do ofiary z siebie w sy-
tuacji, gdy trzeba bronić najświętszych 
wartości, wypisanych na płatach. Jest, 
mówić wprost, znakiem wierności przy-
siędze. Sztandary żołnierskie w Kościo-
łach w Polsce są więc zadomowione, 
a ich obecność w Domu Bożym oczywi-
sta dla Polaków..
– Dlatego też zgodnie z wolą Zmarłego, 
jednego z ostatnich żołnierzy tej formacji, 
oddajemy sztandar do miejsca tak bliskiego 

z gen. bryg. w st. spocz. Władysławem Karczem i Maciejem Klockiem, synem śp. mjr. 
Konstantego Klocka, rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska

żołnierzowi – do Katedry Polowej Wojska 
Polskiego.
Niestety, los sztandarów na froncie bywa 
taki, jak i żołnierzy, walczących pod nimi. 
12. pułk piechoty, walczący w 1939 r. w skła- 
dzie 6 Dywizji Piechoty, stacjonującej w Kra-
kowie, poniósł wielkie straty, i sztandaru nie-
stety nie odnaleziono.
Pan Konstanty, który był projektodawcą 
przekazanego dziś sztandaru, wraz z kolega-
mi tworzącymi komitet fundatorów sztanda-
ru, postanowili ufundować nowy sztandar. 
By był świadectwem żołnierskiego heroizmu 
swoich towarzyszy broni dla następnych po-
koleń.

Na polskich sztandarach wojskowych 
przez wieki oczywista była obecność 
oblicza Matki Bożej. Na tym sztandarze 
widnieje ikona Matki Bożej Szkaplerznej. 
Dlaczego właśnie ten wizerunek wy-
brał Pan mjr Konstanty Klocek?

Żołnierze spod znaku Matki Bożej Szkaplerznej

nerała Ksawerego Czengiery, dowódcy wojska 
rosyjskiego stacjonującego w Kielcach.

„Stałem się wszystkim dla wszystkich” 

Wbrew opiniom rodziny Adam Chmielowski 
wybrał studia artystyczne. Monachijska Aka-
demie der Büldern Kunst. Po powrocie do 
kraju pierwsze sukcesy artystyczne. Udział 
w wystawach, pochlebne opinie krytyków 
sztuki. Bywalec salonów artystycznych i to-
warzyskich Warszawy, Lwowa, Krakowa. 
Uczestnik zawziętych dysput o sztuce wie-
dzionych w gronie przyjaciół-artystów w ka- 
wiarniach i restauracjach; podziwiany za bły-
skotliwość umysłu, erudycję, uwielbiany za 
wdzięk, urok, dowcip. Artysta przekonany 
o tym, że źródło piękna znajduje się w ludz-
kiej duszy. Mawiał i pisał, że takie jest dzieło, 
jaka jest dusza artysty: wielkie lub małe, bo-
gate lub mizerne (rozprawa O istocie sztu-
ki). Ma trwałe miejsce w dziejach malarstwa 
polskiego, nie tylko dzięki słynnemu obrazo-
wi Ecce Homo. Z biegiem czasu w jego po-
stawie począł się uzewnętrzniać krytycyzm 
wobec drogi artysty; gruntowało się przeko-
nanie, że kult sztuki, który stanowi wyróżnik 
artystycznej postawy, „w istocie rzeczy jest 
tylko egoizmem zamaskowanym: ubóstwiać 
siebie samego, to przecież najgłupszy i naj-
podlejszy gatunek bałwochwalstwa” (z listu 
do Heleny Modrzejewskiej). Zbliżał się du-
chowy przełom, mający źródło w bogatym 
życiu wewnętrznym; wielki wpływ na jego 
postawę religijną miała lektura Drogi na górę 
Karmel św. Jana od Krzyża. Coraz mocniejsze 
było przekonanie, że trzeba porzucić siebie, 
wyjść ku drugiemu człowiekowi. 
Zaskakująca decyzja nastąpiła w 1880 r. Adam 
Chmielowski wstąpił do nowicjatu jezuitów 
w Starej Wsi. Po kilku miesiącach przyszło 
niespodziewane załamanie, zniewalający kry-
zys psychiczny, musiał opuścić zakon, podjąć 

leczenie. Kiedy przyszła wewnętrzna równo-
waga, za radą spowiednika, zwrócił się ku ter-
cjarstwu św. Franciszka z Asyżu. Powrócił do 
Krakowa. Zajmował się dalej malowaniem, ale 
coraz mocniej zwracał się ku św. Franciszko-
wi, ku jego interpretacji Ewangelii, ku miłości 
Boga i człowieka, szczególnie tego, który tej 
miłości potrzebuje: biednego, porzuconego, 
bezdomnego. Jego pracownia malarska stała 
się przytułkiem dla krakowskiej biedoty; nie 
pytał swych przygodnych lokatorów o wyzna-
nie czy pochodzenie. Przełom stanowiło po-
znanie mieszkańców opuszczonych kanałów 
na Stradomiu, „Rzeczypospolitej żebraków 
i nędzarzy, dziadów, śmieciarzy i włóczęgów” 
(Karol Estreicher jun.) oraz warunków panują-
cych w ufundowanych niegdyś przez miasto 
tzw. ogrzewalniach – miejscu wegetacji ludzi 
odrzuconych, nędzarzy, alkoholików, wyko-
lejeńców „Żeby podeprzeć kulawy stół nie 
można go z góry obciążać; pochylić się trzeba 
i z dołu podeprzeć. To samo z nędzą ludzką. 
Chcąc ratować nędzarzy, nie należy obarczać 
ich napomnieniami, ani prawić morały, będąc 
przy tym sytym i dobrze ubranym; trzeba się 
stać nędzniejszym od najnędzniejszego, aby 
go dźwigać”. To było jego credo. Swoista 
transpozycja słów św. Pawła Apostoła „stałem 
się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22). 
W 1887 r. Adam Chmielowski przywdział habit 
tercjarski, rok później złożył ślub czystości na 
ręce biskupa krakowskiego Albina Dunajew-
skiego. Stał się Bratem Albertem. W Krakowie 
„znali go wszyscy, i wielcy tego świata i ma-
luczcy, a szczególnie ubodzy i nędzarze, na-
wet dzieci wołały: Brat Albert idzie” (ks. C. Le- 
wandowski, Brat Albert, rps) ). Po raz ostatni 
zdecydował się na wystawienie swych obra-
zów, pieniądze z ich sprzedaży przeznaczył na 
swych „opuchlaków”; przestał malować. Ale 
pozostał wierny dawnym przyjaźniom. Widy-
wano go niekiedy, jak w swym tercjarskim ha-
bicie siadywał w cukierni w gronie przyjaciół-

artystów; jak niegdyś czarujący, dowcipny… 
Jego wielkie dzieło to założenie Zgromadzeń 
Braci i Sióstr Posługującym Ubogim III Zako-
nu św. Franciszka, z czasem nazwanych al-
bertynami. Oparł je na regule św. Franciszka, 
traktował jako „zakon z ludu i dla ludu”.
Ogrzewalnie krakowskie przekształcił w przy- 
tuliska, kolejne poczęły powstawać w róż-
nych miastach Galicji. Były domami gdzie 
„najniższy proletariat” znajdował „ratunek w 
swych ostatecznych potrzebach (…) a w dal- 
szym celu mógł poprawić swój stan mate-
rialny przez dobrowolną pracę zarobkową”. 
Powstawały też domy dla bezdomnych dzieci, 
młodzieży, kalek, starców, nieuleczalnie cho-
rych, wspomagał szpitale wojskowe i epide-
miczne w czasie Wielkiej Wojny. Pracowali 
w nich albertyni i albertynki „ubodzy, posłu-
gujący ubogim, cisi, pobożni i pracowici lu-
dzie (…) których życie jest czymś więcej niż 
pracą – jest miłością” (Stanisław Witkiewicz). 
Powstawały także domy pustelnicze, gdzie 
członkowie zgromadzeń zdobywali i harto-
wali tam swą duchową i moralną formację. 
Brat Albert zmarł 25 grudnia 1916 r. na raka 
żołądka. W kondukcie żałobnym, który pro-
wadził książę-biskup krakowski Adam Stefan 
Sapieha z kościoła Bożego Ciała na cmentarz 
Rakowicki szedł cały Kraków, prezydent mia-
sta, senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, także 
rzesze krakowskiej biedoty. Biskup Anatol No-
wak, sufragan krakowski, przemawiając nad 
grobem Brata Alberta, powiedział, że należa-
łoby się raczej modlić do Zmarłego, a nie za 
niego.

***
22 czerwca 1983 r. bł. Jan Paweł II na kra-
kowskich Błoniach dokonał uroczystej beaty-
fikacji Brata Alberta (Adama Chmielowskie-
go), a 12 listopada 1989 r. w Rzymie jego 
kanonizacji.

      Jędrzej Łukawy 
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– 12. pułk piechoty związany był z klaszto-
rem O.O. Karmelitów Bosych w Czernej koło 
Krzeszowic. Stąd na płacie sztandaru obraz 
Matki Bożej Szkaplerznej czczony w tym 
klasztorze. Klasztor Karmelitów w Czernej 
zresztą również w czasie okupacji odgrywał 
znaczącą rolę, m.in. ukrywali się tu poszuki-
wani przez gestapo żołnierze podziemia. 
Przypomnijmy choćby, że z klasztorem Kar-
melitów związany był legendarny żołnierz 
AK, zasłużony pracownik Komórki Legaliza-
cyjnej Sztabu Okręgu Wileńskiego AK – Ro-
muald Warakomski…

Tragiczna i heroiczna karta historii pol-
skiego Kościoła w czasie wojny i po 
wojnie wciąż pozostaje mało znana. Jak 
pokazuje choćby tragiczny los karmeli-
ty, o. Mariana, Romualda Warakomskie-
go z Czernej, inwigilowanego przez UB 
przez tyle lat po wojnie. Ten żołnierz 
AK, zafascynowany był „świętym po-
rucznikiem” O. Rafałem Kalinowskim 
(uczestnik powstania styczniowego), 
z którym wiąże go pokrewieństwo lo-
sów. To Romuald Warakomski wyrabiał 
m.in. fałszywe papiery w Wilnie dla bł. 
ks. Michała Sopoćki, który ukrywał się 
przed gestapo. Z duchowością Czernej 
związany był przecież słynny wadowi-
czanin Karol Wojtyła, który chciał na-
wet wstąpić do karmelitów…
– Przez ówczesnego biskupa krakowskiego 
Karola Wojtyłę byłem bierzmowany…
Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej z klasz-
toru z Czernej na sztandarze był więc oczy-
wistym wyborem dla Pana Konstantego, 
żołnierza 12. pułku piechoty, który zresztą 
stacjonował w Wadowicach, rodowitym 
mieście przyszłego papieża Jana Pawła II. 
Tam pułk przed wojną stacjonował, tam zo-
stał sformowany i stamtąd wyruszył na woj-
nę. Żołnierzem tego pułku był przecież ojciec 
przyszłego papieża, Karol Wojtyła. Żołnierze 
pułku byli rekrutowani głównie z Bielska, 
z Żywca, z Wadowic, z Krzeszowic, z Boch-
ni czyli okolic podkrakowskich. Po rozbiciu 
pułku w kampanii wrześniowej, powrócił 
z frontu m.in. mjr Józef Ryłko, odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari za walkę we wrze-

śniu 1939 r. (komendant 
AK Obwodu Krzeszowice 
w podziemiu). 
A przewodniczącym Ko-
mitetu Organizacyjnego 
uroczystości poświęcenia 
sztandaru w 1990 r. w kla- 
sztorze ojców Karmelitów 
w Czernej był II adiutant 
mjr. Józefa Ryłki – por. Jó-
zef Kłeczek.

Jak przeczytałam w re-
lacji z tej uroczystości, 
autorstwa mjr. Kon-
stantego Klocka, po-
święcenie sztandaru 
odbyło się w godnej 
oprawie. To prawdziwe świadectwo 
wspólnoty ducha różnych pokoleń żoł-
nierzy…

Maciej Klocek: – Na poświęcenie sztanda-
ru 16 września 1990 r. przybyło do klasztoru 
w Czernej wielu jeszcze wtedy żyjących ofi-
cerów 12 pp. Obecna była Kompania Hono-
rowa z pocztem sztandarowym i orkiestrą 6. 
Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa, 
poczty sztandarowe AK z różnych miejscowo-
ści, orkiestra Kopalni Wapienia Czatkowice.
Jak zanotował mój ojciec, w uroczystości 
uczestniczył m.in. II kapelan 12. pp. O. mjr Jó-
zef Czech, pseudonim „Orat”, karmelita bosy 
z klasztoru w Czernej.
„Tę wspaniałą uroczystość zawdzięczamy, 
napisał Tata, O.prof. Benignusowi Józefowi 
Wanatowi, ówczesnemu Przeorowi O.O. Kar-
melitów Bosych w Czernej”, który był „współ-
organizatorem tej pięknej patriotyczno-ko-
ścielnej uroczystości”. 
Przybyło na nią wielu mieszkańców Czernej, Pa-
czółtowic, Krzeszowic, Krakowa i wielu innych. 

Co dla Pana Generała, jako przedstawi-
ciela powojennego pokolenia żołnie-
rzy, jest w tej historii wartością istotną 
na tyle, że postanowił ją Pan pilotować 
i włączył osobiście w jej nieprzerwany 
przekaz następnym pokoleniom żoł-
nierzy?

– Były dwa główne powody; żołnierzem 
chciałem być od zawsze i wszystko co dotyczy 
wojska; jego tradycje, historia, stan obronno-
ści jest mi bliskie. Po drugie z AK był związa-
ny mój ojciec, bracia ojca, brat matki, kuzyni 
matki. A takim impulsem bezpośrednim było 
spotkanie człowieka, który żył historią AK 
w naszym regionie, gromadził akta, archiwa-
lia, to była jego życiowa pasja…

Potwierdza się więc prawdziwość twier-
dzenia, że aby innych zapalać, trzeba 
samemu płonąć?
– Takim właśnie człowiekiem pasji był śp. 
mjr Konstanty Klocek. Jak tylko wróciłem do 
Krzeszowic, po przejściu w stan spoczynku, 
Pan Konstanty mnie natychmiast odnalazł 
i poprosił o pomoc. 

W dokumentacji przekazanej wraz ze 
sztandarem, sygnowanej przez Kazi-
mierza Marcinkowskiego i mjr. Kon-
stantego Klocka, znajduje się m.in. 
lista oficerów Sztabu 12pp AK Obwód 
Krzeszowice 6 dywizji Okręgu Kraków. 
Są tu również nazwiska kapelanów tej 
formacji. Pańskiemu Tacie, ostatniemu 
prezesowi Stowarzyszenia (po śmierci 
kpt. Kazimierza Marcinkowskiego pseu-
donim „Konrad”) przypadła rola depo-
zytariusza pamięci o tej odchodzącej 
formacji wojskowej. Umierają ostatni 
bezpośredni świadkowie?..

Maciej Klocek: – Tata napisał klika książek, 
poświęconych żołnierzom pokolenia AK. Po-
zostawił bogatą dokumentację. Mówiłem 
Panu generałowi, że przed nami zadanie 
uporządkowania tej spuścizny. 
Ostatnią wolą mojego ojca było, by ten 
sztandar trafił do miejsca bliskiego żołnie-
rzom, do Katedry Polowej WP. Do ostatniej 
chwili życia wybierał się wraz z Panem gene-
rałem, by osobiście przekazać ten sztandar. 
Liczył, że jak przyjdzie wiosna, stan zdrowia 
mu na to pozwoli. Niestety, umarł 24 kwiet-
nia 2013 r…
Ten sztandar ostatni raz publicznie uczest-
niczył w pogrzebie mojego Taty. Trzymał go 
przy trumnie dziadka mój syn, który także 
jest w wojsku.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Kraków
Od uroczystej Mszy św. w kościele garnizonowym pod przewodnictwem ks. płk. Sta-
nisława Gulaka, dziekana Wojsk Specjalnych, rozpoczęły się 25 maja obchody święta 
Wojsk Specjalnych. 
W uroczystościach wzięli udział m.in. Robert Kupiecki, podsekretarz stanu ds. polityki 
obronnej MON, gen. bryg. w stanie spoczynku Marek Olbrycht, gen. Piotr Patalong, do-
wódca Wojsk Specjalnych wraz z zastępcą płk. Jerzym Gutem. We Mszy św. uczestniczyli 
również oficerowie wojsk specjalnych z USA, Francji, Litwy, Chorwacji, Finlandii Brazylii, 
Czech i Słowacji
Po Mszy św. odbył się uroczysty apel na placu im. Wielkiej Armii Napoleona . We wspól-
nej zbiórce uczestniczyli żołnierze ze wszystkich jednostek specjalnych w kraju. 
W trakcie uroczystości  zostały wręczone odznaczenia prezydenckie i resortowe. Dzie-
kan Wojsk Specjalnych ks. płk Stanisław Gulak, został odznaczony najwyższym odzna-
czeniem prezydenta Krakowa – zasłużony dla miasta Krakowa „HONORIS GRATIA”, oraz 
Złotą Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Bogdana Zdrojewskiego, 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego za przywrócenie świetności XVI- wiecznemu 
kościołowi garnizonowemu pw. św. Agnieszki w Krakowie
Po apelu żołnierze wojsk specjalnych w dynamicznym pokazie u stóp Wawelu zaprezen-
towali swoje zdolności bojowe na wodzie, lądzie i w powietrzu.                           xww

Wędrzyn
Siedemnaścioro dzieci z parafii wojskowej w Wędrzynie 26 maja po raz pierwszy przy-
stąpiło do komunii świętej. Uczniowie drugiej klasy, pod kierownictwem katechety Sta-
nisława Dziadasa, przygotowali czytania mszalne, śpiew psalmu, modlitwę powszech-
ną oraz wiersze i piosenki, jako wyraz podziękowania wszystkim, którzy włożyli trud 
w przygotowanie ich do tej uroczystości.
W tym dniu szczególne życzenia skierowane zostały na ręce matek z racji ich święta. Po 
zakończeniu liturgii jedna z mam powiedziała, że „słowa przepraszam Cię i kocham” 
wypowiedziane przez dzieci pod adresem Jezusa i rodziców były jak dotąd najpiękniej-
szym prezentem, jaki otrzymała w Dniu Matki.                                                      xsm

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Marmurowym obeliskiem „W Hołdzie Żołnierzom Żandarmerii Wojskowej” upamiętnio-
no 28 maja pamięć o poległych żołnierzach tej formacji. Uroczystość odsłonięcia pomni-
ka odbyła się przed budynkiem siedziby Komendy Głównej ŻW w Warszawie. Pomnik 
pobłogosławił biskup polowy WP Józef Guzdek.
Odsłonięcia monumentu dokonali gen. dyw. Mirosław Rozmus, Komendant Główny ŻW, 
Zbigniew Włosowicz, wiceszef BBN, przedstawiciele rodzin żołnierzy, którzy zginęli peł-
niąc służbę poza granicami kraju oraz środowisk kombatanckich. 
Autorem projektu pomnika jest Marek Moderau, znany z dzieł związanych z wystrojem 
Katedry Polowej m.in. szklanych drzwi z guzikiem z orzełkiem z oficerskich płaszczy 
w Kaplicy Katyńskiej i tablicy pamiątkowej ofiary katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleń-
sku. Moderau to także twórca tablicy na fasadzie kościoła garnizonowego pw. Matki 
Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie. Artysta wygrał także konkurs na 
opracowanie projektu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie.                                                                                      kes

Jasna Góra
Ponad 15 litrów krwi oddali 25 maja krwio-
dawcy uczestniczący w XVI Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na 
Jasną Górę. Eucharystii w  intencji krwio-
dawców oraz  i ich rodzin przewodniczył 
abp Stanisław Gądecki, metropolita poznań-
ski, zastępca przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski. Na Jasną Górę przybyło 2 
tysiące krwiodawców z całego kraju.
Pod Szczytem Jasnogórskim stanął ambulans 
do pobierani krwi z Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach - Oddział w 
Częstochowie. Wśród oddających krew był 
ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz 
honorowych dawców krwi i dziekan Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zwracając się 
do przybyłych zaapelował o ofiarność - w 
imię miłości Boga i bliźniego - w okresie wa-
kacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na krew 
jest szczególnie duże.
Ks. płk Surma dokonał aktu zawierzenia 
Matce Bożej Jasnogórskiej honorowych 
dawców krwi. Mszę św. koncelebrowało 
kilkunastu duszpasterzy z całej Polski, ho-
norowych dawców krwi.
Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej sprawowane na wałach ja-
snogórskich. Rozważania poszczególnych 
stacji odczytali przedstawiciele klubów ho-
norowych dawców krwi z całego kraju. Or-
ganizatorem pielgrzymki był ks. płk Zenon 
Surma i Ordynariat Polowy WP.            kes

Warszawa
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp 
Gerhard Ludwig Müller, złożył 2 czerwca 
wizytę biskupowi polowemu Józefowi 
Guzdkowi.
Arcybiskup zwiedził najpierw Katedrę Po-
lową WP, gdzie zapoznał się z historią or-
dynariatu polowego oraz pomodlił się w 
kaplicy lotników, w miejscu doczesnego 
spoczynku bp. Władysława Bandurskie-
go, bp. Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana 
Osińskiego. Następnie abp Müller złożył 
wizytę bp. Józefowi Guzdkowi w Domu 
Biskupów Polowych.
Po modlitwie w prywatnej kaplicy, odbyły 
się rozmowy na temat miejsca i roli Ordyna-
riatu Polowego w strukturze Sił Zbrojnych 
RP. Biskup Józef Guzdek zapoznał abp. Mül-
lera ze zmianami jakie zachodzą w duszpa-
sterstwie wojskowym związanymi z prowa-
dzoną restrukturyzacją polskiej armii.
Na pamiątkę spotkania biskup Guzdek 
wręczył abp. Müllerowi album przedsta-
wiający zbiory Muzeum Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego.              zjk
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