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Do spotkania w Krakowie!Do spotkania w Krakowie!

Maryja nam towarzyszy

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA SIERPIENPAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA SIERPIEN
Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu 

ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

Na okładce:
Al. Ujazdowskie w Warszawie
– defilada z okazji
Święta Wojska Polskiego,
15 sierpnia 2013 r.

– Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spo-
tkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży 
w 2016 r. w Krakowie, w Polsce. Przez matczy-
ne wstawiennictwo Maryi prośmy o światło 
Ducha Świętego na drogę, która nas popro-
wadzi ku temu nowemu etapowi radosnego 
świętowania wiary i miłości Chrystusa – tymi 
słowami Ojca św. Franciszka zakończyły się
28 lipca obchody XXVIII Światowych Dni Mło-
dzieży w Rio de Janeiro.
Dzięki temu oznajmieniu Kraków, ale bez 
zbytniego krygowania się powiedzieć  moż-
na Polska cała zyskała w perspektywie wizję 
wielkiego wydarzenia, którego rangi nie mogą 
przecenić, ani chrześcijanie, ani nieprzyjaciele 
Kościoła w Polsce. Ustanowienie ŚDM na 2016 
rok zbiega się też z 1050 rocznicą chrztu Polski,  
wielkiego dziejowego aktu, dzięki któremu 
młode państwo piastowskie stało się pełno-
prawnym członkiem rodziny królestw i księstw 
chrześcijańskiej Europy. Chrzest Polski był nie 
tylko znamiennym aktem religijnym, ale także 
aktem politycznym o wielkim znaczeniu. 
Organizacja Światowych Dni Młodzieży
w Polsce w roku rocznicy jej chrztu to także 
znaczący gest Ojca Świętego Franciszka. Przed 
pięćdziesięciu laty na jasnogórskie uroczystości 
tysiąclecia chrztu Polski pragnął przybyć Ojciec 
Święty Paweł VI. Ówczesne władze nie wyrazi-
ły na to zgody. Tym razem w uroczystościach 
związanych ze 1050 rocznica chrztu naszej oj-
czyny weźmie udział Następca św. Piotra Apo-
stoła. W tym kontekście „i straszno, i śmiesz-
nie” brzmią głosy, nawołujące do odcięcia się 
państwa od jakiejkolwiek pomocy w organizo-

Na zakończenie Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Sobór Watykański II zostawił nam 
przepiękną medytację o Najświętszej Maryi 
Pannie. Przypomnę jedynie słowa, które od-
noszą się do świętowanej dziś tajemnicy. 
Pierwsze z nich to: „Niepokalana Dziewica, 
zachowana jako wolna od wszelkiej ska-
zy pierworodnej winy, dopełniwszy biegu 
ziemskiego życia z ciałem i duszą została 
wzięta do niebieskiej chwały i wywyższo-
na przez Pana jako Królowa wszystkiego”
(n. 59). Dalej, pod koniec są też inne: „Jak
w niebie Matka Jezusowa doznaje już chwa-
ły co do ciała i duszy, będąc obrazem i po-
czątkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię 
w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, dopóki 
nie nadejdzie dzień Pański (por. 2 P 3,10), 
przyświeca Ona pielgrzymującemu Ludowi 
Bożemu jako znak niezawodnej nadziei i po-
ciechy” (n. 68). W świetle tej przepięknej 
ikony naszej Matki możemy rozważyć prze-

słanie zawarte w dopiero co usłyszanych 
czytaniach biblijnych. Możemy skoncentro-
wać się na trzech słowach-kluczach: walka, 
zmartwychwstanie, nadzieja; walka, zmar-
twychwstanie, nadzieja.
Fragment z Apokalipsy przedstawia wizję 
walki między niewiastą a smokiem. Po-
stać niewiasty, reprezentującej Kościół jest 
z jednej strony chwalebna, triumfująca,
a z drugiej mająca rodzić. Taki w istocie 
jest Kościół: o ile w niebie jest już złączony
z chwałą swego Pana, to w historii nieustan-
nie przeżywa próby i wyzwania wiążące się
z konfliktem między Bogiem a złym, od-
wiecznym nieprzyjacielem. W tej walce, któ-
rej muszą stawić czoła uczniowie Jezusa, my 
wszyscy – jako uczniowie Jezusa – Maryja 
nie zostawia nas samymi. Matka Chrystusa 
i Kościoła jest z nami zawsze. Także Maryja,
w pewnym sensie, podziela tę podwójną 
kondycję. Oczywiście weszła Ona raz na 

zawsze do chwały 
nieba. Nie oznacza 
to jednak, że jest od 
nas daleko, że jest 
od nas oddzielona. 
Wręcz przeciwnie: 
Maryja nam towa-
rzyszy, walczy wraz z nami, wspiera chrze-
ścijan w walce z siłami zła. Modlitwa wraz
z Maryją, zwłaszcza Różaniec – słuchajcie do-
brze – Różaniec – czy codziennie modlicie się 
na różańcu? Nie wiem? Czy aby na pewno? 
Modlitwa wraz z Maryją, a zwłaszcza Róża-
niec ma także ten wymiar „zmagania”, to 
znaczy walki, modlitwy, która wspiera w wal-
ce ze złym i jego wspólnikami. Także Różaniec 
wspiera nas w tych zmaganiach. (…)
Fragment homilii wygłoszonej przez Ojca 
św. Franciszka w Uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, Castel Gan-
dolfi, 15 sierpnia 2013 roku.

waniu obchodów, które według postulujących 
ma zachować w ten sposób pełną świeckość. 
Gadać każdemu wolno, głupota nie jest ściga-
na przez prawo...
Ze ŚDM w Krakowie wiąże się bonus. Jest nim 
wizyta Papieża w naszym kraju. Już teraz ty-
powane są miasta, które odwiedzi. Wymienia-
ne są obok Krakowa, Gniezno, Poznań i być 
może Warszawa. Kiedy w 2006 roku Benedykt 
XVI odwiedzał Polskę nie pominął także Jasnej 
Góry. Tamta wizyta apostolska była hołdem 
złożonym Janowi Pawłowi II, niektórzy na-
zywali ją podróżą sentymentalną, ale czy i ta 
wizyta taką nie będzie? To przecież Jan Paweł II 
podniósł do godności kardynalskiej abp. Jorga 
Bergoglia. Błędem byłoby skoncentrowanie się 
wyłącznie na tym aspekcie przyszłej, papieskiej 
wizyty, ale zapewne i takie tropy pojawią się w 
komentarzach.
Zainaugurowana została już oficjalna strona in-
ternetowa kolejnych Światowych Dni Młodzie-
ży, które za trzy lata odbędą się w Krakowie. 
Pod adresem krakow2016.com młodzi ludzie z 
całego świata znajdą przydatne informacje na 
temat miasta Jana Pawła II.
W przyszłym roku, w Niedzielę Palmową, na 
placu św. Piotra w Rzymie młodzież z Polski 
przejmie znaki Światowych Dni Młodzieży: 
krzyż oraz ikonę Matki Bożej „Salus Populi Ro-
mani”. Wtedy też rozpocznie się peregrynacja 
tych znaków po polskich diecezjach, która po-
trwa dwa i pół roku.
Prócz tego Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM 
w Warszawie odpowiadało będzie za tzw. ty-
dzień misyjny, nazywany także dniami w diece-

zjach. Chodzi o czas bezpośrednio poprzedza-
jący spotkanie młodzieży świata z papieżem.
Dziś nieznane są jeszcze ani hasło, ani myśl 
przewodnia ŚDM w Krakowie. Program dusz-
pasterski będzie dopiero przygotowywany. Ale 
wszyscy przedstawiciele Kościoła w Polsce ko-
mentujący papieską decyzję przekonują, że bę-
dzie to czas szczególnego spotkania młodzieży 
świata już ze świętym Janem Pawłem II. 
Niezależnie od nieprzychylnych sprawie gło-
sów Polska zyskuje perspektywę, cel, którego 
w ostatnim czasie brakowało. Kilkanaście lat 
temu takim celem było dostosowywanie na-
szej armii do struktur NATO a polskiego prawa 
do tego obowiązującego w UE. Później zyskali-
śmy szansę przygotowania mistrzostw Europy
w piłce nożnej, które były wyzwaniem logistycz-
nym i ekonomicznym. Niestety po EURO 2012 
zabrakło wizji i dalekosiężnego celu, w którego 
realizację można się włączyć. Organizacja ŚDM 
w Krakowie oraz wiążąca się z tym papieska 
pielgrzymka do Polski to wyzwanie nie tylko 
dla Kościoła, ale dla całej  polskiej wspólnoty: 
struktur państwa, samorządów, dla wierzących 
i niewierzących… To kolejny cel, który powinien 
jednoczyć wszystkie „polskie stany”. 
W tym numerze „Naszej Służby” przedstawia-
my opinie o korzyściach płynących z ogłosze-
nia Światowych Dni Młodzieży w Polsce, znala-
zły się w nim także   relacje z obchodów Święta 
Wojska Polskiego, Policji oraz 69. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego, wzbogaco-
ne o sylwetkę jednego z powstańczych kapela-
nów, bł. ks. Józefa Stanka.

Krzysztof Stępkowski
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Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył na dzie-
dzińcu Belwederu nominacje generalskie i ad-
miralskie dziewięciu oficerom, także ordery 
i odznaczenia państwowe. Nominacje na 
stopień generała broni odebrali gen. dyw. 
Marek Tomaszycki i gen. dyw. Bogusław Sa-
mol. Pierwszy z nich od maja jest Dowódcą 
Operacyjnym Sił Zbrojnych. Drugi od grud-
nia 2012 r. dowodzi Wielonarodowym Kor-
pusem Północno-Wschodnim w Szczecinie. 
Po raz pierwszy załogi wojskowych statków 
powietrznych uhonorowano nowym odzna-
czeniem, Gwiazdą Załóg Lotniczych.
Główne uroczystości Święta Wojska Polskie-
go, z uwagi na trwający remont placu Piłsud-
skiego, odbyły się w Al. Ujazdowskich koło 
Belwederu. Po przemówieniu Prezydenta od-

był się przemarsz kolumny wojskowej i grup 
rekonstrukcyjnych. Bronisław Komorowski 
przekonywał w swoim wystąpieniu, że choć 
żyjemy w wolnym państwie, to w świecie nie 
brakuje zagrożeń, dlatego polityka obronna
i bezpieczeństwa muszą być traktowane 
priorytetowo. 
Prezydent wspomniał o 41 polskich żołnie-
rzach, którzy stracili życie w Afganistanie.
– Ta wojna toczy się z dala od Polski, ale toczy 
się w ramach natowskiej zasady solidarności. 
A solidarność i wiarygodność sojusznicza to 
bardzo ważny element naszego polskiego 
bezpieczeństwa. Nasz udział w tej misji – je-
śli chodzi o jej wymiar bojowy zbliża się do 
finału – powiedział.
Komorowski podkreślił, że głównym celem 
NATO jest obrona własnego terytorium. 
„Zdecydowanie więc odchodzimy od nad-
gorliwie, nieopatrznie ogłoszonej w 2007 
roku polityki ekspedycyjnej”. – Koniec ła-
twej polityki, łatwego wysyłania żołnierzy 
polskich na antypody świata. Dzisiaj – nadal 
dbając o wiarygodność i solidarność sojusz-
niczą, być może także poprzez nasz udział 
w misjach, ale w misjach na miarę naszych 
potrzeb i możliwości – zapowiedział.

Na koniec zawierzył żołnierzy i pracowników 
wojska Maryi, Hetmance Żołnierza Polskiego.
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
ks. prał. Walter Wakenhut, wikariusz gene-
ralny Niemieckich Sił Zbrojnych oraz kapelani 
Wojska Polskiego. Obecni byli minister ON To-
masz Siemoniak, Stanisław Koziej, Szef BBN
oraz gen. broni Mieczysław Gocuł, Szef 
Sztabu Generalnego, dowódcy rodzajów Sił 
Zbrojnych oraz żołnierze poszkodowani w mi-

sjach pokojowych z rodzinami. We Mszy św. 
uczestniczyli także generałowie, którzy tego 
dnia z rąk Prezydenta odebrali nominacje
i szable generalskie. Obecni byli także przed-
stawiciele wielu armii świata, m.in. USA, Nie-
miec, Litwy, Słowacji i Ukrainy. W katedrze 
polowej stanęły poczty sztandarowe wojsko-
we, straży granicznej, policji, służby celnej 
i organizacji kombatanckich. Swoje święto 
przeżywali żołnierze, pracownicy wojska, 
weterani, kombatanci i poszkodowani w mi-
sjach pokojowych.

Uroczystości państwowe
Po Mszy św. Prezydent odsłonił na frontonie 
budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa 
tablicę poświęconą gen. Stanisławowi Szep-
tyckiemu, który w 1923 r. ustanowił dzień
15 sierpnia Świętem Żołnierza Polskiego. 
Tablicę wraz z Prezydentem odsłonili także 
Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa oraz prof. Aleksan-
der Szeptycki, przewodniczący Rady Fundacji 
Rodu Szeptyckich. Bronisław Komorowski 
złożył również wieńce przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza i pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego na placu jego imienia.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru i odegrania hymnu państwowe-
go. Liturgię słowa przygotowali żołnierze, 
oprawę muzyczną Zespół Artystyczny Woj-
ska Polskiego.
Biskup polowy powitał uczestników Eu-
charystii i pogratulował nowym generałom 
awansu.
– Każda wojna jest następstwem katastrofy 
duchowej. Kiedy brakuje wystarczającego 
sprzeciwu wobec tych, którzy uczą nienawi-
ści, kiedy szaleńcy sieją ziarna pogardy wobec 
ludzi innej rasy, chorych i niepełnosprawnych, 
przy przerażającej zmowie milczenia, świat 
stacza się ku przepaści zagłady – mówił w ho-
milii bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że aby 
temu zapobiec należy „kształtować prawe 
sumienie każdego obywatela, a zwłaszcza 
żołnierza”. – Należy pochylać się nad jego 
duszą i kształtować ją tak, aby ten w drugim 
człowieku zawsze dostrzegał bliźniego – za-
chęcał. Przywołał słowa gen. Władysława 
Sikorskiego, który przekonywał, że „zwycię-
stwa polegają na harmonii techniki wojen-
nej z duchowymi wartościami narodu i jego 
wojska”.
Hierarcha podkreślił, że katedra nie jest 
właściwym miejscem refleksji o strukturach
i uzbrojeniu polskiej armii. – Uzasadnione 
jest jednak stawianie pytań o jej siłę moralną,
o przymioty duchowe żołnierzy i pracowni-
ków wojska, które mogą prowadzić do zwy-
cięstwa – powiedział.
Biskup polowy zaapelował „o nieustanną 
pracę nad duszą narodu” i o stałe przypo-
minanie, że „bez armii sprawnej, dobrze wy-
szkolonej i o wysokim morale, bezpieczeń-
stwo państwa może być zagrożone”. Jego 
zdaniem szkołą pięknego człowieczeństwa 
polskiego żołnierza powinny być rodzina
i świątynia. 
Biskup polowy przypomniał, że ogromny 
wkład w kształtowanie patriotycznych po-
staw i formowanie sumień wnieśli księża 
kapelani. – Często zagrzewali żołnierskie-
go ducha do poświęcenia i ofiary, a nawet 
sami prowadzili do boju, jak legendarny ks. 
Ignacy Skorupka. Wspomnę kapelanów, któ-
rzy później spod Lenino aż po Berlin, od Ka-
zachstanu przez Persję, Irak, Ziemię Świętą 
i Włochy towarzyszyli polskiemu żołnierzo-
wi i zachęcali, aby pozostał wierny ideałom 
wypisanym na wojskowych sztandarach: 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Obecnie kapelani 
wspierają polskich żołnierzy w wypełnianiu 
ich trudnej oraz niebezpiecznej misji pośród 
zwaśnionych narodów w Kosowie, Bośni
i Hercegowinie oraz w dalekim Afganistanie 
– powiedział.

O duszę naroduO duszę narodu
Msza św. pod przewodnictwem biskupa polowego WP Józefa Guzdka w katedrze 
polowej w Warszawie z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego 
małżonki zainaugurowała obchodzone w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny Święto Wojska Polskiego. W homilii bp Guzdek wezwał do pracy nad 
duszą narodu i podkreślił, że bez sprawnej, dobrze wyszkolonej armii o wysokim 
morale bezpieczeństwo państwa może być zagrożone.

Msza św. w katedrze polowejMsza św. w katedrze polowej
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Najbardziej wyczekiwanym momentem uro-
czystości był przemarsz asysty honorowej, 
przejazd pojazdów wojskowych i przelot lot-
nictwa bojowego. Defilowały pododdziały, 
studenci dęblińskiej „szkoły orląt”, żołnierze 
6. Brygady Powietrznodesantowej, 21. Bry-
gady Strzelców Podhalańskich, kompanii re-
prezentacyjnej i szwadronu kawalerii Wojska 
Polskiego. Al. Ujazdowskimi przejechał też 
historyczny i współczesny sprzęt wojskowy. 
Zaprezentowano m.in. przekazany przez 
Afgańczyków historyczny czołg Renault, 
odnaleziony przez polskich żołnierzy pod-
czas misji, taki, w jakim w 1920 roku walczyli 
obrońcy Warszawy. Po uroczystościach w par-
ku Agrykola odbył się piknik wojskowy.

Ossów k. Wołomina
Na cmentarzu wojennym w Ossowie k. Wo-
łomina, gdzie spoczywają polscy żołnierze 
polegli w 1920 r. w obronie stolicy, ordyna-
riusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser 
odprawił Mszę św. W nabożeństwie udział 
wzięli przedstawiciele duchowieństwa, władz 
państwowych i samorządowych, generali-
cja, kombatanci i młodzież szkolna. Licznie 
uczestniczyli także mieszkańcy powiatu woło-
mińskiego; wielu z nich przyszło na cmentarz 
z biało-czerwonymi flagami.
Abp Hoser mówił, że wydarzenia, które mia-
ły miejsce pod Warszawą w 1920 r., „wielka 
wiktoria warszawska”, niosą wielkie przesła-
nie dla teraźniejszości i przyszłości. Jak do-
dał, Bitwa Warszawska miała bardzo daleko 
idące konsekwencje, a mimo to jest wciąż 
zbyt mało znana i rozpowszechniona w opi-
nii międzynarodowej.
Po Mszy św., na pobliskiej Polanie Dębów Pa-
mięci, abp Hoser uczestniczył w odsłonięciu 
popiersia gen. Franciszka Gągora, Szefa Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego, który zgi-
nął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 
Gen. Gągor jest czwartą osobą upamiętnioną 
na Polanie Dębów Pamięci – do tej pory od-
słonięto tam popiersia innych ofiar katastrofy 
smoleńskiej: prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego i bp. polowego Ta-
deusza Płoskiego.

Po południu zaprezentowano rekonstrukcję 
bitwy pod Ossowem.

Apel Jasnogórski
– Nie można zbudować nowego porządku
w Ojczyźnie i w świecie bez odnowionego 
człowieka – mówił podczas wieczornego 
Apelu Jasnogórskiego biskup polowy WP Jó-
zef Guzdek. Tradycyjnie, wieczorem, 15 sierp-
nia modlitwę zawierzenia składa w imieniu 
wojska ordynariusz wojskowy. Do kaplicy, na 
modlitwę, przybyło liczne grono generałów, 
oficerów i podoficerów wojska.

Apel Jasnogórski rozpoczął się od odśpiewa-
nia Mazurka Dąbrowskiego oraz Bogurodzicy.
W towarzyszącym modlitwie apelowej roz-
ważaniu bp Guzdek podkreślił wielowiekowy 
związek Maryi z Wojskiem Polskim. – Byłaś
z nami w chwilach tryumfu i chwały, a jeszcze 
bardziej w okresach zagrożeń, wojen i niewoli 
– podkreślił. Biskup Guzdek przypomniał, że 
zwycięstwo w 1920 roku, określone zostało 
mianem Cudu nad Wisłą, gdyż nie mogło być 
wytłumaczone w sposób naturalny. Dodał, że 
poprzedzone było żarliwą modlitwą narodu.- 
Mocne jest w jego świadomości przekona-

nie, że to zwycięstwo przyszło dzięki Twemu 
wstawiennictwu – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że dziś w wielu 
miejscach związanych z tamtym zwycię-
stwem odbyły się uroczystości rocznicowe. 
– Spoglądaliśmy na cmentarne tablice. Jakże 
wielu młodych ludzi oddawało życie w obro-
nie wolności. Złożyli oni największa ofiarę na 
ołtarzu Ojczyzny – podkreślił.
– Nie można zbudować nowego porządku
w Ojczyźnie bez odnowionego człowieka. 
Dlatego w tę godzinę apelu, w Twoje święto, 
śpiewając słowa „Ojczyznę wolną pobłogo-
sław Panie”, zawierzamy Ci, Maryjo, każ-
dego z nas. Wspieraj nasze myśli i wybory, 
abyśmy zawsze stawali po stronie prawdy
i dobra. Wzmocnij naszą wolę, abyśmy mą-
drze korzystali z daru wolności – powiedział 
bp Guzdek.
W dniu Święta Wojska Polskiego biskup za-
wierzył opiece Hetmanki Żołnierza Polskiego 
żołnierzy wszystkich stopni i formacji, peł-
niących służbę w kraju i poza jego granica-
mi, a także ich rodziny. – Niech zawsze służą 
sprawom człowieka i pokoju między ludźmi 
– powiedział.
Wspólnie z biskupem Guzdkiem modlił się 
także abp Wacław Depo, metropolita czę-
stochowski.
Podczas Apelu Jasnogórskiego obecni byli ge-
nerałowie WP, m.in. gen. broni Edward Grusz-
ka, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
gen. bryg. Bogusław Bębenek, Szef Inżynierii 
Wojskowej, gen. dyw. Mirosław Rozmus, Ko-
mendant Główny Żandarmerii Wojskowej. 
Obecny był także gen. Józef Hałyk, Komendant 

Główny Straży Ochrony Kolei oraz żegnający 
się tego dnia z mundurem gen. bryg. Ryszard 
Frydrych, były szef Obrony Przed Bronią Ma-
sowego Rażenia. Wielu żołnierzom obecnym
w kaplicy Cudownego Obrazu towarzyszyły 
ich małżonki. Obecne były kompanie hono-
rowe żołnierzy jednostek z Lublińca oraz Tar-
nowskich Gór oraz poczty sztandarowe orga-
nizacji kombatanckich i hufców harcerskich.
Po modlitwie biskupi udzielił żołnierzom
i pracownikom wojska pasterskiego błogo-
sławieństwa.

Krzysztof Stępkowski

Głó St ż O h K l i ż j

Defilada wojskowa w Alejach UjazdowskichDefilada wojskowa w Alejach Ujazdowskich

Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego ObrazuApel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu
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nego i twórczego spojrzenia na człowieka,
który żyje w zależności od Boga – podkreślił.
Przypomniał także, że tym, którzy polegli
w Powstaniu należy się pamięć i modlitwa.
– Pamiętamy o mieszkańcach Warszawy i 
bohaterach tamtych dni, a dla tych, którzy 
zginęli, spoczywają na warszawskich cmen-
tarzach lub gdzie indziej, prosimy o życie 
wieczne oraz aby ofiara ich życia ciągle przy-
nosiła dobre owoce – powiedział.
Po Mszy św. odbył się Apel Poległych. Prezy-
dent Bronisław Komorowski w swoim prze-
mówieniu zwrócił uwagę na jego szczegól-
ne znaczenie. – Dzisiaj stajemy wspólnie do 
Apelu Poległych z czcią i łzami, gdy będziemy 
wspominali nazwy walecznych oddziałów, 
będziemy zapalali znicze, pamiętając o tych, 
którzy zginęli w walce lub zostali zamordo-
wani jako bezbronni cywile i jeńcy – mówił 
prezydent Bronisław Komorowski. – Ale do 
tego historycznego miejsca przychodzimy 
także z naszą polską dumą, z listą naszych 
osiągnięć, którą składamy pod pomnikiem 
Powstania Warszawskiego. Przynosimy tutaj 
Konstytucję suwerennej Rzeczypospolitej. 
Przywołujemy na cześć Powstańców nasze 
członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO, 
naszą coraz silniejszą pozycję w Europie
i w świecie, nasze coraz lepsze relacje z są-
siadami, także z tymi z którymi chcemy się 
jednać ponad morzem przelanej krwi – po-
wiedział Bronisław Komorowski.
Prezydent zaapelował na koniec o solidarne 
uczestniczenie w przyszłorocznych obcho-
dach 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Do zebranych słowo skierował gen. Zbi-
gniew Ścibor-Rylski oraz Prezydent m.st. 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która 
przypomniała, że Powstanie Warszawskie, 

gen. Z. Ścibor-Rylski. – Utrata niepodległości 
to straszna tragedia. Niech młode pokolenia 
uczą się tu w muzeum czym jest walka o nie-
podległość – powiedział.

Msza św. i Apel Poległych
na placu Krasińskich

Tego samego dnia wieczorem na placu Kra-
sińskich abp Celestino Migliore, nuncjusz 
apostolski w Polsce, przewodniczył uroczystej 
Mszy św. w intencji powstańców. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz miejskich i pań-
stwowych na czele z Prezydentem RP Broni-
sławem Komorowskim i Prezydent m.st. War-
szawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, powstańcy, 
przedstawiciele wojska, służb mundurowych, 
związków kombatanckich, ordynariatów polo-
wych różnych wyznań, delegacje zagraniczne, 
harcerze, zakonnicy, grupy rekonstrukcyjne 
oraz mieszkańcy stolicy. Eucharystię konce-
lebrował m.in. biskup polowy Józef Guzdek, 
abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji war-
szawsko-praskiej oraz Tadeusz Pikus, biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej. 
– Przybyliśmy na tę Mszę św., bo jest ona od-
prawiana w rocznicę wydarzenia, które chwy-
ta za serce każdą kobietę i każdego mężczy-
znę – mówił w homilii abp Celestino Migliore. 
– Także rozpoczęcie świętowania jutrzejszej 
rocznicy od dzisiejszej wieczornej celebracji 
Eucharystii przypomina nam o potrzebie słusz-

W przeddzień obchodów 69. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego, 31 lipca br., 
Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał 
się z powstańcami i ich rodzinami w parku 
Wolności przy Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Była to również okazja, by uhonoro-
wać Orderem Wojennym Virtuti Militari naj-
bardziej zasłużonych uczestników Powstania 
Warszawskiego. W imieniu odznaczonych 
wyróżnienia odebrali członkowie rodzin. 
– Jest dla mnie szczególnym zaszczytem wrę-
czenie dzisiaj rodzinom w imieniu Polskiego 
Państwa Podziemnego odznaczeń przyzna-
nych jeszcze w czasie Powstania. Wtedy tylko 
rozkazem, symbolicznym gestem, bo przecież 
brakowało w czasie walki nie tylko samych 
odznaczeń, ale często nawet chwili na jaką-
kolwiek, najmniejszą uroczystość – mówił
w swoim przemówieniu Bronisław Komorow-
ski. – To najwyższe odznaczenie bojowe przy-
pomina walkę i dramat powojennych losów 
żołnierzy Powstania – powiedział.
Prezydent wręczył również inne odznaczenia 
państwowe zasłużonym dla obronności kraju 
oraz tym, którzy poprzez różnoraką działal-
ność kombatancką, społeczną, kulturalną i na-
ukową przyczyniają się do pielęgnowanie pa-
mięci o historii naszego narodu i mają wpływ 
na kształtowanie postaw patriotycznych.
– Nie mamy dzisiaj wpływu na wydarzenia 
sprzed sześćdziesięciu dziewięciu lat. Nie 
mamy wpływu na ówczesnych polityków, na 
decyzje dowódców i przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego i polskiej armii pod-
ziemnej, ale mamy wpływ na budowanie 
rzetelnej, sprawiedliwej wiedzy o Powstaniu. 
Dlatego w sposób szczególny dziękuję dzisiaj 
wszystkim, którzy pracują dla upowszech-
niania prawdy o Powstaniu i pamięci, służąc 
w dalszym ciągu Najjaśniejszej Rzeczypospo-
litej – podkreślił.
Tradycyjnie głos zabrał gen. Zbigniew Ścibor-
Rylski, prezes Zarządu Głównego Związku 
Powstańców Warszawskich. Przypomniał, że 
dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego 
wartości, w imię których walczyli powstańcy, 
mogą być przekazywane następnym pokole-
niom.
– Obecność tutaj tej garstki powstańców 
świadczy o tym, że do ostatniej kropli krwi, 
ostatniego tchnienia będziemy przychodzić 
do naszego muzeum, aby oddać hołd tym 
wspaniałym dziewczętom i chłopcom, któ-
rzy oddali swoje życie za wolność i niepod-
ległość naszej kochanej ojczyzny – podkreślił 

Pamięć o najwierniejszychPamięć o najwierniejszych
synach i córkach naszego narodusynach i córkach naszego narodu
1 sierpnia o godzinie 17.00 Warszawa po raz kolejny stanęła w zadumie, wspo-
minając śmiałków, którzy, pomimo okrutnej rzeczywistości wojny i okupacji, nie 
przestali śnić o wolnej Polsce. W 69. rocznicę Powstania Warszawskiego mieszkańcy 
stolicy gromadzili się na uroczystościach, by wyrazić powstańcom swoją wdzięcz-
ność, uczcić ich pamięć i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę oznacza żyć
w wolnym kraju i jak ten dar wolności najlepiej wykorzystać.

Msza św. w intencji powstańców na placu Krasińskich, której przewodniczyłMsza św. w intencji powstańców na placu Krasińskich, której przewodniczył
abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce 
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choć przegrane, miało pozytywny wpływ na 
dalsze losy naszego kraju.
– Polska jednak nie podzieliła losu Estonii, Li-
twy czy Łotwy. Ani w 1956 r., ani w 1980 r.,
ani później wojska radzieckie nie interwe-
niowały w Polsce. Wierzę w to, że Powstanie 
Warszawskie miało w długim okresie wpływ 
na losy całego kraju i późniejszej historii. 
Wierzę też, że w czasie walk powstańczych 
przelało się tyle krwi, że rok 1989 przyniósł 
niespodziewanie, choć nie za darmo, dar 
wolności – podkreśliła. 
Następnie został odczytany Apel Poległych. 
Powstańców uczczono salwą honorową,
a pod pomnikiem Powstania Warszawskiego 
delegacje złożyły wieńce.

Godzina „W”

1 sierpnia w godzinach porannych w parku 
Dreszera miały miejsce uroczystości upa-
miętniające powstańcze walki na Moko-
towie. Przed pomnikiem Mokotów Walczy 
1944 złożono wieńce, zapalono znicze, a 
pamięć powstańców uczczono minutą ciszy. 
Natomiast wczesnym popołudniem hołd 
powstańcom oddano przed pomnikiem Pol-
skiego Państwa Podziemnego. W uroczysto-
ści wziął udział bp Józef Guzdek.
O godz. 17.00 w całej Warszawie rozległ się 
dźwięk syren oznajmujący Godzinę „W”. Pod 
pomnikiem Gloria Victis modlono się w in-
tencji powstańców warszawskich. Modlitwie 
przewodniczył ks. prałat Henryk Kietliński, 
kapelan Szarych Szeregów. Wieńce pod po-
mnikiem złożyli m.in. Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, przedstawiciele rządu, Sejmu i 
Senatu. Oddano też salwę honorową, a pocz-
ty sztandarowe uroczyście przemaszerowały 
wokół pomnika Gloria Victis.

Uroczystości na Woli

Wieczorem bp Józef Guzdek przewodniczył 
modlitwie ekumenicznej w intencji ofiar Po-
wstania Warszawskiego na cmentarzu Po-
wstańców Warszawskich na Woli. 
– Ufamy, że w domu Ojca cieszą się pomyśl-
nością naszej Ojczyzny i wspierają nas w tro-
sce o dobro każdego człowieka – modlił się 
ordynariusz wojskowy.
Wyraził także nadzieję, że przyszłe pokolenia 
Polaków „z wytrwałością zachowają pamięć 
o najwierniejszych synach i córkach naszego 
narodu”. 
– Pozwól nam zrozumieć, że pomników 
nie stawia się jedynie po to, by przypomi-

nały minione wydarzenia. Naucz nas takiej 
obecności na cmentarzach, abyśmy czytając 
nagrobne napisy, poznając historię spoczy-
wających tam bohaterów, pytali o naszą 
wierność ideałom i najwyższym wartościom 
– powiedział.
Wraz z duchownymi Kościołów chrześcijań-
skich: ks. płk.  Aleksym Andrejukiem z prawo-
sławnego ordynariatu WP i bp. Mirosławem 
Wolą, naczelnym kapelanem Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego, w modlitwach 
wziął udział Michael Schudrich, naczelny ra-
bin Polski oraz imam muzułmańskiej gminy 
wyznaniowej w Warszawie Nezar Charif. 
Powstańców uczczono Apelem Poległych 
oraz salwą honorową. Na zakończenie uro-
czystości złożono wieńce pod pomnikiem 
Polegli Niepokonani.
Następnie pod krzyżem Poległym i Pomor-
dowanym na cmentarzu Powstańców War-
szawskich sprawowana była Msza św., której 
przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metro-
polita warszawski. 
W homilii zaapelował o pielęgnowanie pa-
mięci o Powstaniu i umiejętne pokazywa-
nie korzeni naszej tożsamości. Podziękował 
również władzom państwowym, miejskim 
oraz społecznemu komitetowi odbudowy 
cmentarza, za przywracanie właściwej ran-
gi miejscu spoczynku 100 tysięcy żołnierzy
i uczestników Powstania.
Mszę św. koncelebrował bp Józef Guzdek 
oraz kapłani archidiecezji warszawskiej. Po 
zakończeniu Eucharystii pod krzyżem po-

święconym pamięci poległych odbył się kon-
cert pieśni powstańczych. 
O godz. 21 na Kopcu Powstania Warszaw-
skiego tradycyjnie zapłonęło Ognisko Pamię-
ci, które palić się będzie przez 63 dni, tyle, ile 
trwały walki powstańcze. 

Koncerty, wystawy...

Jak co roku, w okresie świętowania 69. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
w stolicy odbywały się koncerty, wystawy, 
spektakle teatralne i gry miejskie. Warto 
wspomnieć o takich wydarzeniach, jak kon-
cert zespołu Lao Che; widowisko muzyczne 
„Zakazane piosenki” z udziałem, m.in. Kaba-
retu Moralnego Niepokoju, Katarzyny Groniec 
oraz Artura Andrusa, spektakl teatralny Marci-
na Cecko „Kamienne niebo zamiast gwiazd”; 
wystawa „Obiektyw powstańczy” prezentu-
jąca fotografie reporterów Biura Informacji 
i Propagandy AK z Powstania Warszawskie-
go; rodzinna gra miejska i premiera książki 
„Mój tato szczęściarz” oraz Masa Powstańcza 
2013, czyli przejazd rowerowy o charakterze 
historycznym, którego szlak w tym roku po-
prowadził jego uczestników na prawą stronę 
Wisły i wiódł jej praskim brzegiem. 6 sierpnia 
w parku Wolności na terenie Muzeum War-
szawskiego został również odsłonięty monu-
ment Pamięci Filmowców, członków Wydzia-
łu Propagandy Referatu Filmowego BIP KG 
AK, realizatorów kronik filmowych Powstania 
Warszawskiego „Warszawa Walczy”.

Karolina Anna Kwaśniewska
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Miłość Chrystusa przynagla nas

Ks. Stanek był członkiem wspólnoty pallotyń-
skiej – Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie-
go braci i kapłanów, założonego w połowie 
XIX w. przez św. ks. Wincentego Pallottiego. 
Charyzmat pallotyński wyraża zawołanie: 
Caritas Christi urget nos (Miłość Chrystusa 
przynagla nas), zaczerpnięte z Drugiego Listu 
św. Pawła Apostoła do Koryntian. Członkowie 
Zjednoczenia postanawiają naśladować Jezu-
sa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego 
(por. J 20, 21), ożywiać wiarę i miłość wśród 
katolików, budzić w nich przeświadczenie
o ich osobistym powołaniu do apostolstwa
i przynaglać ich do realizacji tego powoła-
nia. Szkolne lata w prowadzonym przez pal-
lotynów gimnazjum Collegium Marianum
w Wadowicach zainspirowały Józefa Stanka 
do wyboru życiowej drogi drogi – po zdaniu 
matury w 1935 r. wstąpił do pallotyńskiego 
nowicjatu. Rozpoczynając naukę gimnazjalną 
musiał się natrudzić, aby opanować dobrze 
język polski. W jego rodzinnym domu w Łap-
szach Niżnych na Spiszu (tam przyszedł na 
świat 4 grudnia 1916 r.) mówiło się bowiem 
góralską, spiską gwarą. W 1923 r., gdy miał 
sześć lat, zmarli rodzice – ofiary epidemii ty-
fusu. Opiekę nad nim roztoczyło starsze ro-
dzeństwo, siostra Stefania i brat Wendelin, 
z zawodu lekarz. Studia filozoficzno-teolo-
giczne w seminarium pallotyńskim w Ołta-
rzewie przerwała wojna; podczas ewakuacji 
seminarium na Wschód dostał się do niewoli 
sowieckiej, skąd udało mu się zbiec. W dniu 
7 kwietnia 1941 r., w warszawskiej Archika-
tedrze pw. Świętego Jana Chrzciciela, przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Stanisława 
Galla, do 1933 r. biskupa polowego, wtedy 
administratora apostolskiego archidiecezji 
warszawskiej. Jego rodzinna parafia, tak jak
i cały polski Spisz, została w pierwszych dniach 
września 1939 r. zajęta przez armię słowacką, 
a wkrótce (listopad 1939) włączona do tery-
torium państwa słowackiego. Z tego powodu 
uroczystość prymicyjna miała skromny wy-
miar. Słowacki proboszcz nie pozwolił ani na 

procesjonalne wprowadzenie prymicjanta do 
kościoła, ani na obecność orkiestry.
Młody kapłan dojeżdżał z Ołtarzewa do War-
szawy, gdzie podjął studia na tajnych kom-
pletach na Wydziale Socjologicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego.
To wtedy wstąpił do Związku Walki Zbrojonej 
(przemianowanego 14 lutego 1942 r. na Ar-
mię Krajową). Ci, którzy znali Józefa Stanka – 
gimnazjalistę, pallotyńskiego kleryka – pod-
kreślali jego twardy charakter, góralski upór, 
pełne zaangażowanie w to, co robił. 

Kapelan Czerniakowa

W chwili wybuchu Powstania Warszawskie-
go ks. Stanek był duszpasterzem i kapelanem 
szpitala w Zakładzie Sióstr Rodziny Maryi na 
warszawskich Koszykach. W połowie sierpnia 
przełożeni skierowali go na Czerniaków, nad-
wiślańską dzielnicę Warszawy, do posługi ka-
pelańskiej w Zgrupowaniu AK „Kryska”. Trwały 
tam ciężkie walki o utrzymanie kurczącego się 
przyczółki powstańczego. Zdobycie Czernia-
kowa odcinało powstańców od Wisły, unie-
możliwiało kontakty z prawobrzeżną częścią 
stolicy, gdzie w połowie września pojawiły się 
jednostki 1 Armii Berlinga; podejmując niesku-
teczne próby wsparcia powstańców. W wielu 
świadectwach z tamtych dni pojawia się ks. 
Stanek. Widzimy go w powstańczych szpita-
lach, udzielającego posługi sakramentalnej, 
przy rannych, ofiarach ostrzału dzielnicy cięż-
kimi kolejowymi pociskami „bertami” i lotni-
czych bomb zrzucanych z niskiej wysokości. Był 
na pierwszej linii na powstańczych placówkach 
i w piwnicach, gdzie chroniła się ludność cy-
wilna. Śmiały, wytrwały, nieulękły krzepił na 
duchu, ratował. pomagał. Przeczołgiwał się 
przez znajdującą się pod ostrzałem ulicę na 
brzeg Wisły, aby zaczerpnąć wody dla ran-
nych. 20 września odmówił wejścia na ponton, 
którym zamierzano przewieźć kilkudziesięciu 
rannych na praski brzeg. Wierny kapłańskiemu 
sumieniu i pallotyńskiemu charyzmatowi, aby 
ludziom służyć bez przerwy, do końca, umac-
niał powstańców i cywilów słowem Bożym
i kapłańską postawą. „Bracie, bracie, jak ci 

mogę pomóc?” Jeden ze zranionych powstań-
ców, leżąc w rynsztoku ulicy, na której opero-
wały niemieckie czołgi, utrwalił ten okrzyk ks. 
Stanka, dobiegający z okna wypalonego domu: 
za chwilę kapłan pojawił się, przeciągnął ranne-
go w miarę bezpieczne miejsce, uratował go.
Takim zapamiętali go ci, którzy przeżyli.
Z początkiem trzeciej dekady września rozpo-
częła się agonia Czerniakowa, kres walki zdzie-
siątkowanych oddziałów Zgrupowania „Kry-
ska”, „Radosława”, także przybyłych zza Wisły 
żołnierzy 8 i 9 pułku III dywizji im. Romualda 
Traugutta. Brak było amunicji, broni. Do walki 
z powstańcami Niemcy skierowali specjalną 
jednostkę karną SS, dowodzoną przez sadystę 
i okrutnika SS-Oberführera Oskara Dirlewan-
gera, składajacą się z najgorszego elementu: 
kryminalistów, przestępców skazanych za 
najcięższe zbrodnie, zwyrodnialców, owład-
niętych rządzą mordu i rabunku. 23 września 
nastąpił kres walk, Niemcy zdobyli powstań-
cze pozycje, rozpoczęli brutalną pacyfikację 
przyczółka czerniakowskiego. Mordowali, 
gwałcili, rozstrzeliwali, rabowali. To wtedy 
rozpoczęła się droga krzyżowa ks. Stanka, 
który wraz z innymi wynurzył się z głębi ruin. 
Żołnierze niemieccy zabiegli mu drogę, zaczęli 
bić pięściami po twarzy. „Ci są najgorsi! Nie 
Anglicy! Nie Żydzi! Ci w czarnych kieckach! 
To są diabły!” – jedna z relacji utrwaliła takie 
okrzyki. Wkrótce nadeszła śmierć w ruinach 
domu przy ul. Solec. Ks. Stanek, zanim został 
powieszony na kapelańskiej stule, „patrząc na 
zgromadzonych i przechodzących tędy żołnie-
rzy i ludność cywilną, udzielał im kapłańskiego 
błogosławieństwa na nieznaną drogę”. Z pod-
wyższenia na którym odbyła się kaźń, widział 
rzeźbę Chrystusa rozpiętą na skrawku muru 
pobliskiego, zniszczonego kościoła św. Trójcy.

*  *  *
„Był kapelanem, który stanął przy żołnierzu, 
bo żołnierze stali przy Kościele, stali przy wol-
ności, stali przy Chrystusie jako jego ucznio-
wie” – mówił ks. kardynał Józef Glemp,
4 listopada 1987 r. w kościele pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej z okazji przeniesienia 
doczesnych szczątków ks. Stanka do kwate-
ry Zgrupowania „Kryska” na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach. W 2000 r. relikwie 
kapelana męczennika zostały przeniesione 
do kościoła Chrystusa Króla w warszawskiej 
parafii św. Wincentego Pallottiego. Jest on 
patronem kaplicy w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Na ścianie ołtarzowej oł-
tarza znajduje się monumentalny krucyfiks, 
replika tamtej rzeźby z kościoła św. Trójcy, na 
którą bł. ks. Józef Stanek patrzył w ostatnich 
chwilach swego życia.
(Korzystałem z książki: Ryszard Czugajewski, ks. Hen-
ryk Kietliński SAC, „Rudy” – kapelan Czerniakowa. 
Bł. Ks. Józef Stanek, „Apostolicum” Ząbki 2004). 

   Jędrzej Łukawy

Czternaście lat temu, 13 czerwca 1999 r., Kościół w Polsce świętował niezwykłe zwy-
cięstwo – „zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie dla Chrystusa, 
oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale (…) Jest to zwycię-
stwo szczególne, bo dzielą je duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego po-
chodzenia i stanu”. Tego dnia na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
bł. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały błogosławionych 108 męczenni-
ków II wojny światowej: biskupów, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, braci i sio-
stry zakonne, ludzi świeckich. „Ci błogosławieni męczennicy – mówił Ojciec Święty
w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej – wpisują się w dzieje świętości Ludu 
Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat po polskiej ziemi”. Był pośród nich 
kapelan Armii Krajowej ks. Józef Stanek SAC, pseudonim „Rudy”. W dniach Powsta-
nia Warszawskiego duszpasterz w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryska”, utwo-
rzonym 8 sierpnia 1944 na warszawskim Czerniakowie, walczącym do upadku tej 
nadwiślańskiej dzielnicy stolicy w dniu 23 września 1944. W tym dniu Ks. Kapelan 
poniósł in odium fidei (z nienawiści do wiary) śmierć męczeńską. 

„Bracie, bracie, jak ci mogę pomóc?”„Bracie, bracie, jak ci mogę pomóc?”
Bł. ks. Józef Stanek SAC – kapelan warszawskiego CzerniakowaBł. ks. Józef Stanek SAC – kapelan warszawskiego Czerniakowa

69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
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XXII Międzynarodowa Piesza PIelgrzymka Żołnierzy na Jasną GóręXXII Międzynarodowa Piesza PIel

Podczas Mszy św.
na Przeprośnej Górce

bp Józef Guzdek
pobłogosławił krzyż
z Afganistanu, który 
towarzyszył wejściu 

pielgrzymki wojskowej
na Jasną Górę

Mieszkańcy Częstochowy zgotow
gorące przywitanie

Biskup polowy prze
zawierzenia żołni
służb mundurow

wizerunkiem Matki B

Msza św. w kościele garnizonowym w Zegrzu na rozpoczęcie 
pielgrzymki

Start sprzed katedry polo

Upał lał się z nieba 

Biskup Józef Guzdek odwiedził pielgrzymów
w Niepokalanowie

Pielgrzymowanie obfitowało 
w śpiew, który był wyrazem 
naszej radości, że już tak blisko
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XXII Międzynarodowa Piesza PIelgrzymka Żołnierzy na Jasną Góręlgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę

wali żołnierzom 

ewodniczył modlitwie 
ierzy i funkcjonariuszy 

wych przed cudownym 
Bożej Częstochowskiej

Wreszcie u stóp Jasnej Góry

Uroczyste złożenie wieńców
na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza
w drodze na Jasną Górę

Wreszcie u stóp Jasnej Góry

owej

Pątników żegnali kard. Kazimierz Nycz i bp Józef Guzdek

Humor nie opuszczał pielgrzymów przez cały czas

Idzie armia Pana

Wszystkich pozdrawiamy

autorzy zdjęć:
sierż. Tomasz Kędziora, ks. ppor. Przemysław Tur,

Karolina Anna Kwaśniewska, Krzysztof Stępkowski
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Uczestnicy XXII pielgrzymki wojskowej w cią-
gu dziewięciu dni przygotowywali się do 
spotkania z Matką Bożą na Jasnej Górze. 
Swoją wędrówkę rozpoczęli 5 sierpnia po-
ranną Mszą św. sprawowaną przez bisku-
pa polowego Józefa Guzdka w Katedrze 
Polowej. Ordynariusz Wojskowy zapewnił 
żołnierzy o swojej modlitwie w ich intencji
i zawierzył opiece Maryi, Hetmance Żołnie-
rza Polskiego. 
– Nauczycielką i przewodniczką na pielgrzy-
miej drodze niech będzie Maryja z Nazaretu, 
Kany Galilejskiej i Ta, stojąca u stóp krzyża 
naszego Zbawiciela. Ona zawsze była wier-
na i bezgranicznie ufała Jezusowi. Uczyńcie 
więc wszystko, cokolwiek Wam powie, a to 
co niemożliwe stanie się możliwe – powie-
dział.
Po Mszy św. pielgrzymi, prowadzeni akom-
paniamentem Orkiestry Wojskowej z Siedlec, 
udali się na plac Zamkowy, gdzie spotkali się 
z pątnikami pielgrzymki akademickiej. Tam 
do wojskowych pielgrzymów dołączył kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, 
i wraz bp. Józefem Guzdkiem towarzyszył 
im aż do placu Bankowego.  W pierwszym 
etapie pielgrzymki do Gawartowej Woli, k. 
Czarnowa (ok. 39 km) wziął udział gen. dyw. 
Andreas Marlow, dowódca 41. Brygady Pie-
choty w Targelow w Niemczech. Natomiast 
ósmego dnia do pątników dołączył gen. 
dyw. Carsten Jacobson, dowódca 1 Dywizji 
Pancernej z Hanoweru.

Z Bogiem wszystko jest możliwe

W ciągu dziewięciu dni uczestnicy wojsko-
wej pielgrzymki przebyli pieszo 290 km, słu-
chając Słowa Bożego, modląc się na różań-
cu, uczestnicząc w codziennej Eucharystii
i wieczornym apelu, a także zmagając się ze 
swoim zmęczeniem, bólem i kaprysami po-
gody. Przez cały czas pamiętali o żołnierzach  
XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego w Afganistanie oraz powierzali Bogu 
duszę śp. st. chor. Łukasza Sroczyńskiego, 
który zmarł 3 sierpnia w Wojskowym Insty-
tucie Medycznym w Warszawie w wyniku 
ran odniesionych w Afganistanie. Relacje 
oraz zdjęcia z poszczególnych etapów piel-
grzymowania, których autorem jest ks. ppor. 
Przemysław Tur, można było śledzić na bie-
żąco na stronie Ordynariatu Polowego i pro-
filu Facebook.
Noc z 13 na 14 sierpnia pielgrzymi  spędzi-
li na Przeprośnej Górce, gdzie uczestniczyli 
w ostatnim wspólnym wieczornym apelu, 
a rano we Mszy św. sprawowanej przez 
bp Józefa Guzdka w Sanktuarium św. Ojca 
Pio. Na Eucharystię przybyli reprezentanci 

dowództwa Polskich Sił 
Zbrojnych i wojsk za-
granicznych, m.in. gen. 
broni Zbigniew Gło-
wienka, dowódca Wojsk 
Lądowych; gen. broni 
Donald M. Campbell Jr., 
dowódca Sił Amerykań-
skich w Europie (USAREUR); gen bryg. Daniel
M. Krumrei, dowódca Gwardii Narodowej 
stanu Illinois; gen. dyw. Jan Gurnik, dowód-
ca Sił Połączonych Czech; gen. dyw. Alman-
tas Leika, dowódca Wojsk Lądowych Litwy; 
gen. broni Bruno Kasdorf, dowódca Wojsk 
Lądowych  Niemiec; płk Mārtinš Liberts, do-
wódca Wojsk Lądowych Łotwy; prał. Walter 
Wakenhut, wikariusz generalny Niemieckich 
Sił Zbrojnych oraz inni goście. 
W homilii bp Józef Guzdek podkreślał, że 
pielgrzymka to czas, w którym jej uczest-
nicy mogą zawierzać Bogu swoje marzenia
i trudne sprawy, „wierząc, że z Jego pomo-
cą wszystko jest możliwe”. Jednak, zdaniem 
Księdza Biskupa, dojrzały chrześcijanin nie 
może zatrzymać się na tym etapie, ale powi-
nien słuchać Boga, by usłyszeć, że jest „po-
wołany do służby i poświęcenia”.
– Pielgrzymowanie na Jasną Górę było 
okazją do tego, by snuć refleksję na temat 
wiary. By pytać się siebie, na jakim jestem 
etapie: czy tym pierwszym, kiedy proszę 
Boga tylko o to, by spełnił moje marzenia 
i pomógł mi rozwiązać moje problemy; czy 
tym głębszym, kiedy uświadamiam sobie, że 
Bóg mnie potrzebuje, bym służył i modlę się
o to, aby nauczył mnie słuchać swojego gło-
su i wypełniać swoją wolę – mówił bp Józef 
Guzdek. – Jestem przekonany, że człowiek
w mundurze, który posiada autentyczną 
wiarę, może wnosić nową jakość do służby 
mundurowej i może być ewangelicznym za-
czynem – dodał. 
Eucharystię wraz z Księdzem Biskupem kon-
celebrowali kapelani, którzy towarzyszyli 
żołnierzom podczas pielgrzymki.

Być narzędziem pokoju

Po zakończeniu liturgii pątnicy wyruszyli na 
ostatni etap pielgrzymki. Dołączyli do nich 
funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicz-
nej oraz Służby Celnej, a także siedmiu żoł-
nierzy z Chorwacji. Jednym z największych 
przeżyć, które na długo pozostaje w pamięci, 
jest przemarsz uczestników wojskowej piel-
grzymki aleją Najświętszej Marii Panny. Jak 
co roku pątnicy w mundurach spotkali się
z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców 
Częstochowy. Zwartą kolumnę pielgrzymów 
poprowadził krzyż wykonany przez żołnierza 

z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej podczas 
XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego w Afganistanie, a także Orkiestra Re-
prezentacyjna Wojska Polskiego, dowódcy 
wojskowi oraz kapelani wraz z biskupem 
polowym Józefem Guzdkiem. Nie zabrakło 
również kompanii honorowej ze sztandarem 
wystawionej przez jednostkę Wojskową Ko-
mandosów z Lublińca, która wspaniale pre-
zentowała się na czele pielgrzymki. 
W drodze na jasnogórskie błonia delega-
cje złożyły wieńce przed pomnikiem bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Tuż przed wejściem 
na teren sanktuarium, pątników przywitał 
o. Roman Majewski, przeor klasztoru ojców 
paulinów na Jasnej Górze. Następnie pątnicy 
w skupieniu udali się do Kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, by
u jej stóp złożyć swoje intencje i modlić za 
siebie i swoich bliskich. Tam również nastąpił 
akt zawierzenia Maryi, Hetmance Żołnierza 
Polskiego, żołnierzy, funkcjonariuszy służb 
mundurowych, kapłanów i osób cywilnych, 
związanych w różny sposób z formacjami 
mundurowymi.
– Maryjo, pomóż nam rozwiązywać sprawy, 
które zdają się niemożliwe do rozwiązania. 
Ale jeszcze bardziej pomóż nam być posłusz-
nymi wezwaniu Twojego Syna, byśmy byli 
narzędziami pokoju, byśmy zawsze z na-
dzieją szli w różne krańce świata, że jednak 
nasza posługa przyczyni się do pojednania 
zwaśnionych ludów i narodów, że będziemy 
mogli żyć we wzajemnym braterstwie – mo-
dlił się bp Józef Guzdek.
Radosna atmosfera ani na chwilę nie opusz-
czała pielgrzymów. Przyznawali, że był to 
dla nich niezapomniany czas.
– Pielgrzymka to fantastyczne doświadcze-
nie – mówił Sławek, który na co dzień służy
w 5. pułku inżynieryjnym w Szczecinie. – Moż-
na dowiedzieć się czegoś o sobie, poznać 
nowych ludzi, a przede wszystkim zatrzy-
mać się i zastanowić się nad swoim życiem. 
Starać się z pomocą Pana Boga być odtąd 
lepszym człowiekiem. Będę próbował wcie-
lać w życie to, czego doświadczyłem tutaj 
wciągu tych dziewięciu dni – powiedział
i zadeklarował, że chętnie weźmie udział
w pielgrzymce za rok. 

Karolina Anna Kwaśniewska

W XXII pielgrzymce wojskowej wzięło udział blisko 600 żołnierzy, 
pracowników wojska, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby 
Celnej, w tym 500 uczestników z Polski, a także 97 z zagranicy:
z Niemiec, Litwy, Łotwy i USA. Pątnikom towarzyszyło 8 kape-
lanów i 6 kleryków, a nad bezpieczeństwem i logistycznym za-
pleczem pielgrzymki czuwało 300 osób. Zmęczeni, ale radośni
i przepełnieni nadzieją, pątnicy dotarli na Jasną Górę, by zawie-
rzyć siebie oraz swoje rodziny Matce Bożej. 

Z pokłonem Pannie ŚwiętejZ pokłonem Pannie Świętej
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Uczestnicy wojskowej pielgrzymki wzięli udział we Mszy św. Uczestnicy wojskowej pielgrzymki wzięli udział we Mszy św. 
sprawowanej przez bp. Józefa Guzdka na Przeprośnej Górcesprawowanej przez bp. Józefa Guzdka na Przeprośnej Górce
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 9 marca 
1903 roku w Hambur-
gu. Syn Wilhelma, pra-
cownika kolei i Leokadii 
z Chełkowskich.

W Hamburgu ukończył siedmioklasową Katoli-
sche Gemeindeschule. Był członkiem polskiego 
„Sokoła” i Polsko-Katolickiego Towarzystwa Rę-
kodzielników. Jesienią 1919 roku wrócił wraz
z rodziną do Polski. Zamieszkał w Ostrowiu 
Wielkopolskim. W 1920 roku wstąpił ochot-
niczo do WP i wziął udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Egzamin maturalny zdał w Gim-
nazjum Męskim w Ostrowiu Wielkopolskim. 
Działał w harcerstwie i Sodalicji Mariańskiej.
5 września 1924 roku wstąpił do zakonu jezu-
itów w Kaliszu, gdzie odbył nowicjat. W 1926 
roku rozpoczął studia filozoficzne w Krakowie. 
W latach 1929-1934 odbył studia teologiczne 
na Fakultecie Teologicznym w jezuickim Col-
legium Maximum w Lublinie. Śluby zakonne 
złożył w 1926 roku. Święcenia kapłańskie 
przyjął 18 czerwca 1933 roku w Lublinie z rąk 
biskupa lubelskiego Mariana Fulmana. Dok-
torat z filozofii uzyskał w rzymskim Uniwer-
sytecie Gregoriańskim. W latach 1935-36 był 
wykładowcą filozofii w Papieskim Seminarium 
Wschodnim w Dubnie na Wołyniu. W latach 
1937-38 odbył trzecią probację zakonną we 
Lwowie. Od 1938 roku przebywał w jezuickim 
Domu Pisarzy w Warszawie.
W kampanii polskiej 1939 roku był kapela-
nem-ochotnikiem oddziałów na Mokotowie, 

a następnie kapelanem Zbiorowej Bryga-
dy Kawalerii. Od 1940 roku był wykładow-
cą teologii dogmatycznej na kursie teologii
w Warszawie. Od października 1941 roku, 
na skutek donosów do gestapo, ukrywał się
w prywatnych mieszkaniach, a następnie
w majątku Zamoyskich w Kozłówce pod Lubli-
nem. Po powrocie do Warszawy mieszkał pro-
wadził akcję mającą na celu obronę dobrego 
imienia Ojca Świętego Piusa XII, atakowane-
go przez część liberalnych środowisk politycz-
nych w kraju za rzekome popieranie polityki 
niemieckiej. W 1943 roku nakładem Stronnic-
twa Narodowego wydał broszurę „Warsza-
wa-Rzym 1939-1943”, w której przedstawił 
wypowiedzi Papieża o Polsce. Wygłaszał kon-
spiracyjnie „rekolekcje narodowe”. Był kape-
lanem Konfederacji Narodu i Uderzeniowych 
Batalionów Kadrowych. W sierpniu 1943 roku 
został zaprzysiężony na kapelana AK.
W Powstaniu Warszawskim był kapelanem 
Zgrupowania „Radosław” oraz batalionów 
„Zośka” i „Parasol” i oddziałów „Czata 49” 
i „Wigry”. Przeszedł szlak bojowy od Woli 
przez Starówkę i Śródmieście na Czerniaków. 
12 sierpnia 1944 roku, jako delegat Komen-
dy Zgrupowania „Radosław”, przedstawił
w Komendzie Głównej AK plan ewakuacji od-
działów AK do Kampinosu.
Za bohaterstwo w walkach Powstania War-
szawskiego został odznaczony Orderem Vir-
tuti Militari V klasy numer 11760, nadanym
1 października 1944 roku

Ojciec mjr Józef Warszawski (1903-1997),
jezuita, kapelan AK ps. „Ojciec Paweł”

Po kapitulacji poszedł ze swoimi żołnierzami 
do niewoli. Przebywał w obozach w Żyrar-
dowie, Skierniewicach, Berlinie-Luckenwalde 
i oflagu Sandbostel. Po wyzwoleniu, 25 ma-
ja 1945 roku został kapelanem obozu dla 
kobiet-żołnierzy AK w Oberlangen. Założył 
Zrzeszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich 
w Niemczech oraz redagował „Biuletyn Infor-
macyjny”. Od stycznia 1946 roku był Kapela-
nem Głównym ZHP na terenie Niemiec.
We wrześniu 1948 roku wyjechał do Wielkiej 
Brytanii. Był redaktorem miesięcznika „Sodalis 
Marianus”. W 1950 roku przybył do Rzymu, 
gdzie od 13 października 1950 do 13 marca 
1957 roku był kierownikiem Sekcji Polskiej Ra-
dia Watykańskiego. Był również wiceprezesem 
Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, 
członkiem komitetu milenijnego „Sacrum Po-
loniae Millenium” i redaktorem kwartalnika 
„Duszpasterz Polski Zagranicą”. Od 1959 roku 
kierował biblioteką Kolegium „Bellarminum”. 
W październiku 1969 roku zamieszkał w jezu-
ickim Domu Kurialnym w Grottaferrata pod 
Rzymem, gdzie zajmował się pracą naukową 
i publicystyczną.
Wiosną 1994 roku wrócił do Kraju i zamiesz-
kał w Warszawie.
Zmarł 1 listopada 1997 roku w Warszawie. 
Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.
Odznaczony również Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia 
Polski, Krzyżem AK, Krzyżem Powstańczym
i Krzyżem za udział w wojnie 1920 roku. 
Otrzymał godność Honorowego Obywatela 
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Bogusław Szwedo

Od dawna zastana-
wiałem się dlaczego 
tak mało wydawa-

nych jest kompilacji płyt z tematami 
przewodnimi i piosenkami z filmów pol-
skich. Nasza kinematografia poszczycić 
się może przecież wieloma filmami, któ-
rych oprawa muzyczna budzi podziw
i jest powszechnie doceniana.
Polscy kompozytorzy zaliczani są do czołówki 
światowej. Nazwiska takie jak Jan A. P. Kacz-
marek (muzyka do „Marzyciela” i „Całkowi-
tego zaćmienia”) czy Wojciech Kilar („Ziemia 
obiecana”, „Drakula”, „Pan Tadeusz” i „Pia-
nista”) to artyści, którzy odnieśli sukces nie 
tylko w kraju, ale i poza jego granicami. 
Drugie i trzecie pokolenia Polaków także 
chętnie nucą pod nosem tematy muzycz-
ne i piosenki z ulubionych filmów i seriali, 
czasem nie pamiętając być może czyja ręka 
je napisała. Miłość do utworów filmowych 
jest powszechna do tego stopnia, że chętnie 
włączane są do repertuaru orkiestr kameral-
nych, symfonicznych, a nawet wojskowych.
Nakładem wydawnictwa Caritas Ordynaria-

Muzyka polskiego filmu
tu Polowego ukazała się płyta „Był taki czas. 
Muzyka polskiego filmu” z piosenkami i mo-
tywami z kilku popularnych seriali i filmów. 
Utwory w oryginalnych wykonaniach przy-
pominają przygody m.in. ze „Stawki większej 
niż życie”, „Czterech pancernych”, „Nocy
i dni” i „Przygód Pana Michała”. Oprócz tych 
klasycznych już niemal utworów, posłuchać 
możemy nowszych dzieł, m.in. Poloneza
z „Pana Tadeusza” czy „Dumki na dwa ser-
ca” promującej „Ogniem i mieczem”. W su-
mie na krążku zgromadzono 13 piosenek
i utworów instrumentalnych.
Słuchałem z przyjemnością zamieszczonej 
na płycie ballady „Nim wstanie dzień” z mu-
zyką Krzysztofa Komedy i słowami Agnieszki 
Osieckiej, skomponowanej do filmu „Prawo 
i pięść”, śpiewaną przez Edmunda Fettinga. 
Niedawno temat ten pojawił się również na 
płycie Leszka Możdżera zatytułowanej „Ko-
meda” i poświęconej zmarłemu przedwcze-
śnie kompozytorowi. 
Na CD pojawia się także temat z serialu 
„Polskie drogi” autorstwa nieodżałowane-
go Andrzeja Kurylewicza. Także i ten utwór 

stał się motywem, z którego chętnie korzy-
stają współcześni jazzowi muzycy. Wspomnę
o dwóch wykonaniach. Utwór rozpoczynający 
„Polskie drogi” wykonał Al di Meola, wirtuoz 
jazzowej gitary podczas koncertu „Music for 
peace”, w warszawskich Łazienkach w trze-
cią rocznicę zamachu na World Trade Center. 
Towarzyszył mu wtedy na fortepianie Janusz 
Olejniczak. Kilkuminutowe wykonanie było 
jednym z najbardziej przejmujących momen-
tów muzycznych tamtego koncertu. Temat
z serialu pojawił się także na płycie „Upoje-
nie”, którą z Pat’em Methenym nagrała Anna 
Maria Jopek. W 2002 r. w Sali Kongresowej 
Pat wykonał ten utwór podczas koncertu 
promującego album. Koncert został zareje-
strowany i zdarza się, że można jeszcze go 
zobaczyć w TVP Kultura.
Przypominam te dwa muzyczne powroty 
nie tylko przez osobisty sentyment, ale żeby 
pokazać jak uniwersalnym językiem potrafi 
być muzyka i jak ważne jest byśmy także
i tę cząstkę naszej kultury, jaką jest muzyka 
filmowa, potrafili zachowywać, promować 
i upowszechniać. Płyta wydana przez Cari-
tas Ordynariatu Polowego jest tego dobrym 
przykładem.

Krzysztof Stępkowski
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– Kraków się otwiera! Będzie się radował
z przybycia młodzieży z całego świata! Już 
dziś zapraszamy młodzież polską i nie tyl-
ko, europejską i nie tylko; ze wszystkich 
kontynentów! – mówił tuż po ogłoszeniu 
papieskiej decyzji kard. Stanisław Dziwisz. – 
Zrobimy wszystko, aby przyjąć Was, Drodzy 
Młodzi, w sposób serdeczny i godny. A Was 
prosimy, abyście wnieśli w naszą Ojczyznę 
entuzjazm i dobrą nadzieję na przyszłość, bo 
nam też tego oparcia w Was potrzeba – pod-
kreślał metropolita krakowski.
Kard. Stanisław Dziwisz, który osobiście za-
biegał o organizację ŚDM w Krakowie, zazna-
cza, że to wydarzenie wiąże się także z przy-
jazdem do Polski papieża Franciszka, który 
pozytywnie odpowiedział na zaproszenie Epi-
skopatu i władz państwowych. – Obecność 
Ojca Świętego w tych dniach jest nam bardzo 
potrzebna, aby utrwalił entuzjazm w duszach 
młodych ludzi i by ukazał na nowo piękno 
Ewangelii i pójścia za Chrystusem jako praw-
dziwym Przyjacielem, który nic nie zabiera,
a wszystko daje – powiedział kard. Dziwisz.
– Usłyszeć dziś „Kraków” to było wielkie 
pragnienie nas wszystkich. Czekała na to 
cała Polska, czekali na to młodzi i nasze pra-
gnienia się ziściły – mówił dziennikarzom po 
ogłoszeniu zaproszenia papieża Franciszka 
do Krakowa w 2016 roku krakowski biskup 
pomocniczy Damian Muskus.
Według biskupa pomocniczego Krako-
wa, bp. Jana Zająca, to było powszechne i 
wielkie pragnienie, żeby ŚDM odbyły się na 
polskiej ziemi, która zrodziła inicjatora tych 
spotkań Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że 
Ojciec Święty będzie w tych dniach uczest-
niczył już jako święty kanonizowany. Myślę, 
że taka była intencja papieża Franciszka, by 
wybrać Kraków i Polskę – stwierdził kustosz 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach.
Z ramienia krakowskiego Kościoła przygoto-
waniami do ŚDM w 2016 roku będzie kie-
rował biskup pomocniczy Damian Muskus 
– decyzję taką ogłosił tuż po przylocie do 
Polski z ŚDM w Rio de Janeiro kard. Dziwisz. 
Biskup Muskus podkreśla, że Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie to nie tylko wyzwa-

nie logistyczne, ale przede wszystkim du-
chowe. – Musimy się duchowo przygotować 
do tego dnia, bo taki jest sens Światowych 
Dni Młodych. Młodzi nie przyjeżdżają po to 
by uczestniczyć w jakiejś uroczystości przy 
pięknym ołtarzu, wspaniale przygotowanej 
nawierzchni, doskonałej infrastrukturze, ale 
przyjeżdżają przede wszystkim dzielić się 
swoją wiarą – przekonywał hierarcha. 
– Jeśli to wydarzenie ma być poruszeniem, 
ewangelizacją, wyjściem do młodzieży to 
musi objąć całą Polskę. I z tego względu bę-
dzie to potężne przedsięwzięcie dla Kościoła 
w Polsce – stwierdził ks. Józef Kloch. Rzecz-
nik Konferencji Episkopatu Polski dodał, że 
to także szansa dla duszpasterstwa młodzie-
ży na to, by stało się bardziej prężne oraz do 
tego, by wykorzystać wizytę w naszym kraju 
tak wielu młodych ludzi do promocji Polski.
– Światowe Dni Młodzieży w Krakowie będą 
ogromną szansą duszpasterską dla Polski. 
Możemy pokazać światu, młodzieży całe-
go świata polską gościnność, polską kultu-
rę, piękną Polskę. Możemy zaprezentować 
nasze duszpasterstwo młodzieży, ale także 
nasz folklor, nasze zwyczaje, naszą piękna 
polską tradycję – stwierdził bp Henryk Toma-
sik, krajowy duszpasterz młodzieży, komen-
tując wybór Krakowa.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Józef Michalik zauważył, że ŚDM w Pol-
sce będzie okazją do sprawdzenia się w go-
ścinności oraz umiejętności kontaktu z mło-
dymi. – Jestem dobrej myśli. Sprostamy temu 
wyzwaniu. Jeśli nie bogactwem zewnętrznym 
to bogactwem wewnętrznym, duchowym, 
życzliwością, gościnnością i serdecznością, 
której nie powinno w Polsce zabraknąć dla 
młodych, którzy przyjadą na spotkanie z pa-
pieżem – dodał abp Józef Michalik.
Gospodarzem Światowych Dni Młodzieży
w 2016 roku będzie Kraków, ale wszyscy 
zgodnie podkreślają, że to wyzwanie dla 
Kościoła w całej Polsce. – Nie tylko dla jed-
nej diecezji, w której będzie odbywało się to 
główne spotkanie. Nie ma możliwości prze-
prowadzenia tego tylko w jednej diecezji. 
Cała Polska będzie musiała przyjąć młodych 
ludzi – podkreśla abp Michalik.

Radość i wyróżnienie, zobowiązanie i wyzwanie – te słowa dominują w komenta-
rzach przedstawicieli Kościoła w Polsce odnoszących się do decyzji papieża Francisz-
ka, który zdecydował, że Kraków będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni 
Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w 2016 r.

Kard. Kazimierz Nycz zaznaczył, że – Polską 
specyfiką obchodów będzie szansa uczestni-
czenia w spotkaniu dla młodzieży zza naszej 
wschodniej granicy – Rosji, Białorusi, Ukra-
iny. Trzeba będzie wziąć na siebie koszty ich 
pobytu w Polsce – zapowiedział.
Hierarchowie podkreślają, że oprócz Świa-
towych Dni Młodzieży celem papieskiej piel-
grzymki do Polski będą też obchody 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. Kard. Kazimierz Nycz 
zaznaczył, że przybycie Ojca świętego będzie 
dopełnieniem braku jakim była nieobecność 
papieża Pawła VI na obchodach tysiąclecia 
Chrztu Polski, kiedy to władze nie wpuści-
ły go do naszego kraju. Kard. Nycz wyraził 
opinię, że oprócz Krakowa papież Franciszek 
odwiedzi Poznań i Gniezno. Wyraził nadzie-
ję, że jednym z etapów tej wizyty będzie też 
stolica Polski.
Natomiast metropolita częstochowski abp 
Wacław Depo wyraził nadzieję na pielgrzymkę 
papieża Franciszka na Jasną Górę i do Często-
chowy. – Chociaż w przekazach medialnych 
nie mówi się o Częstochowie w kontekście 
pielgrzymki papieża Franciszka, to powiem 
wprost, że takim miejscem powinna być tak-
że Jasna Góra i Częstochowa – podkreślił.
Abp Depo przypomniał, że Jasna Góra blisko 
25 lat temu przyjęła ponad milion młodych 
ludzi z całego świata, byłą też głównym 
miejscem obchodów tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. – Kiedy dzisiaj mówimy o 1050. rocznicy 
Chrztu Polski to tutaj musimy się spotkać na 
dziękczynieniu a jednocześnie ufnej prośbie 
o przyszłość naszego narodu – powiedział 
metropolita częstochowski. Podkreślił też, 
że „duchowa stolica Polski jest w Częstocho-
wie, która cieszy się nie tylko własną historią 
Kościoła, ale miejscem jakim jest Dom Matki 
na Jasnej Górze”
Polska jest trzecim krajem, który po raz 
drugi zorganizuje Światowe Dni Młodzieży.
W 1991 roku ŚDM odbyły się w Częstocho-
wie. – Do tej pory tylko Włochy i Hiszpania 
gościły Światowy Dzień Młodzieży dwukrot-
nie. Tym razem, na podium, dołącza także 
nasz kraj. Bardzo się cieszymy, że to spotka-
nie, które zainicjował bł. Jan Paweł II, do-
czeka się swojej kontynuacji w jego diecezji 
i rodzinnym mieście Krakowie – powiedział 
dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego 
ŚDM, ks. Grzegorz Suchodolski.

Na podst. KAI oprac. kes

Echa papieskiej decyzjiEcha papieskiej decyzji

ŚDM w Krakowie – reakcja Kościoła w Polsce po ogłoszeniu papieskiej decyzji ŚDM w Krakowie – reakcja Kościoła w Polsce po ogłoszeniu papieskiej decyzji 
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94. rocznica utworzenia Policji94. rocznica utworzenia Policji

Modlitwą i złożeniem kwiatów pod tablicą 
w Komendzie Głównej Policji upamiętniającą 
poległych policjantów, 20 lipca br., rozpoczę-
ły się obchody 94. rocznicy utworzenia tej naj-
większej formacji dbającej o bezpieczeństwo 
wewnętrzne Polski. Modlitwie przewodniczył 
biskup polowy WP Józef Guzdek, naczel-
ny duszpasterz policji. Podczas uroczystości 

obecny był także ks. Jan Kot SAC, kapelan 
Komendy Głównej Policji. Przed tablicą upa-
miętniającą tragicznie zmarłych i poległych 
na służbie policjantów złożono kwiaty. 
Delegacja składająca się z przedstawicieli 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji i Policji wraz z Księdzem Biskupem zło-
żyła także wieńce pod obeliskiem „Poległym 
Policjantom Rzeczpospolita Polska” upamięt-
niającym policjantów II Rzeczpospolitej, który 
znajduje się przed gmachem Komendy Głów-
nej Policji. 
Następnie Ordynariusz Wojskowy spotkał 
się z laureatami ogólnopolskiego konkursu 
„Policjant, który mi pomógł” organizowa-
nego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia”, którego celem jest, m.in. podkreślenie 
roli policjantów w systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz wspieranie poli-
cjantów podejmujących wzorowe działania 
i osobiście zaangażowanych w pomoc oso-
bom krzywdzonym. 

Wyróżnienia i promocja 
Podczas uroczystości w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego zostały wręczone nominacje 
i odznaczenia państwowe oraz służbowe. 

Wśród uhonorowanych znalazł się bp Józef 
Guzdek, który otrzymał złoty medal „Za za-
sługi dla Policji”.
W południe na Placu Zamkowym, z udzia-
łem Premiera Donalda Tuska, odbyła się pro-
mocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie i ślubowanie nowych policjan-
tów ze stołecznego oddziału prewencji.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSWiA, 
wręczył policjantom z woj. lubuskiego tzw. 
„algorytmy i kwestionariusze szacowania ry-
zyka zagrożenia życia i zdrowia w związku 
z przemocą w rodzinie”, opracowane przez 
MSW z organizacjami pozarządowymi. Jest 
to pilotażowy program dotyczący szacowa-
nia ryzyka zagrożenia przemocą w rodzinie. 
Policjanci, do których trafią kwestionariusze
i algorytmy, mają być pionierami programu.
Na Placu Zamkowym odbyła się również pre-
zentacja sprzętu, jakim w codziennej pracy 
posługują się policjanci oraz koncert orkiestr 
policyjnych z Polski i Ukrainy. 

Chwila na spotkanie z Bogiem
W drugim dniu obchodów święta Policji spra-
wowana była Msza św. w Bazylice św. Krzyża 
w Warszawie, której przewodniczył bp Józef 
Guzdek. Eucharystię koncelebrowało grono 
kapelanów – duszpasterzy Policji, m.in. ks. Jan 
Kot SAC, kapelan Komendy Głównej Policji. 
Obecni podczas Mszy św. byli m.in. nadinsp. 
Marek Działoszyński, Komendant Główny 
Policji, komendanci poszczególnych pionów, 
funkcjonariusze i pracownicy policji.
W homilii Ksiądz Biskup podziękował poli-
cjantom za ich pełną poświęcenia służbę.

– Pragniemy Wam podziękować za serce i po-
moc okazywane najsłabszym, zagrożonym 
przemocą i nieuczciwością. Chcemy wyrazić 
uznanie, bo pełnicie służbę z odwagą i na-
rażeniem zdrowia, a nawet życia. Pragniemy 
modlić się za Wasze koleżanki i kolegów, 
którzy stracili swoje życie wypełniając służ-
bowe zadania. Modlitwą obejmujemy także 
ich rodziny – powiedział.
Biskup polowy podkreślał, że zbyt często in-
formacje o działaniach policji ograniczają 
się do informacji o spektakularnych areszto-
waniach, a nie informują o akcjach profilak-
tycznych, które zapobiegają złu. Przestrzegał 
przed „nadaktywnością” i „herezją czynu”, 
które mogą stać się początkiem rozluźniania 
więzi rodzinnych. 
– Dzisiejsze spotkanie z ewangeliczną Marią 
i Martą jest głośnym apelem o równowagę 
między aktywnością a zatrzymaniem się, i za-
dumą. Jest wezwaniem, abyśmy znaleźli czas 
na refleksję, na spotkanie z Bogiem i bliźnim. 
Tylko zachowanie równowagi pomiędzy sło-
wem i czynem, modlitwą i pracą sprawi, że 
będziemy ludźmi szczęśliwymi. Wówczas
i nasza aktywność zawodowa stanie się bar-
dziej sensowna i wydajna – podkreślił.
Na koniec życzył policjantom, żeby udział
w liturgii pomógł im „utwierdzić się w prze-
konaniu, że codzienna modlitwa i niedzielna 
Eucharystia nie są stratą czasu”.
Uroczystą Mszę św. uświetniły chór Komen-
dy Wojewódzkiej z Białegostoku i Orkiestra 
Reprezentacyjna Policji.

Piknik z Policją
Popołudniu na terenie Agrykoli odbył piknik 
rodzinny, podczas którego można było zapo-
znać się, m.in. ze sprzętem specjalistycznym 
Centralnego Biura Śledczego i Biura Operacji 
Antyterrorystycznych, Mobilnym Stanowis-
kiem Dowodzenia, a także sprzętem wykorzy-
stywanym w codziennej służbie przez policyj-
nych pirotechników oraz policjantów Komisa-
riatu Rzecznego Policji. Niewątpliwą atrakcją 
stanowiły pokazy psów i koni służbowych 
Policji, symulator zderzeniowy, a także kino 
profilaktyczne 5D. Funkcjonariusze zaprezen-
towali również swoje umiejętności sportowe 
podczas meczu piłki nożnej pomiędzy repre-
zentacjami polskiej i niemieckiej policji.
Natomiast w poniedziałek, 22 lipca, Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski wręczył akty 
mianowania na stopień nadinspektora dwóm 
funkcjonariuszom Policji: inspekt. Zdzisławo-
wi Stopczykowi oraz inspekt. Ryszardowi Wi-
śniewskiemu. W uroczystości wziął udział bp 
Józef Guzdek, a także dowódcy służb mun-
durowych, ministrowie kancelarii prezyden-
ta oraz rodziny i przyjaciele nominowanych 
funkcjonariuszy. 

Karolina Anna Kwaśniewska
Krzysztof Stępkowski

24 lipca 1919 r. sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Jej działalność zakończyła 
się wraz z wybuchem drugiej wojny światowej. Po wojnie, 7 października 1944 r.,
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, 
która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię 
Czerwoną. 6 kwietnia 1990 r. sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał Policję. 
Obecnie służbę w Policji pełni blisko 100 tys. funkcjonariuszy, co czyni ją największą 
służbą mundurową w kraju.
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Święto Wojska Polskiego – przegląd wydarzeń z garnizonów

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Afganistan
W bazie Ghazni odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Woj-
ska Polskiego. W uroczystości uczestniczyło dowództwo i żołnie-
rze Polskiego Kontyngentu Wojskowego, najwyżsi przedstawiciele 
Afgańskich Sił Bezpieczeństwa oraz żołnierze armii amerykańskiej 
służący na co dzień w bazie Polskich Sił Zadaniowych.
Gen. bryg. Marek Sokołowski, dowódca PKW podziękował żołnie-
rzom za ich poświęcenie i zaangażowanie, przypominając że go-
towość i zdolność do ponoszenia wyrzeczeń, a czasami najwyższej 
ceny, stanowi najważniejszy czynnik związany z żołnierską służbą. 
Jak podkreślił żołnierze XIII zmiany, każdym dniem swojej służby 
dają świadectwo, że są dobrymi żołnierzami.
Podczas obchodów odczytany został rozkaz o wyróżnieniach żoł-
nierzy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego i wręczenia 
listów gratulacyjnych.
W przeddzień święta, w kaplicy w bazie Ghazni, kapelan ks. ppłk 
Piotr Kowalczyk odprawił uroczystą Mszę św. w intencji żołnie-
rzy i pracowników wojska XIII zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego oraz ich rodzin. Ważnym dla żołnierzy 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej była możliwość udziału w telekonferen-
cji, w której z drugiej strony wzięły udział ich rodziny i koledzy
z jednostki.
Wczesnym rankiem, dla uczczenia święta polskich żołnierzy, sta-
nęli oni wraz z pracownikami wojska i amerykańskimi kolegami 
na starcie biegu, który odbył się jednocześnie w bazie Polskich 
Sił Zadaniowych „Biały Orzeł” w Ghazni oraz w Bagram i Ka-
bulu.
Podkreślając związek z tradycjami oręża polskiego i oddając honor 
żołnierzom, którzy ponieśli ofiarę życia, pod tablicami upamiętnia-
jącymi żołnierzy poległych w Afganistanie zapalano znicze.
Ważnym wydarzeniem tego dnia była wizyta Gubernatora Pro-
wincji Ghazni Musa Khana, który w dniu Święta Wojska Polskiego 
przybył do bazy Ghazni składając na ręce gen. bryg. Marka Soko-
łowskiego życzenia dla wszystkich polskich żołnierzy.

Skierniewice
W uroczystość Wniebowzięcia NMP swój odpust parafialny 
przeżywał kościół garnizonowy w Skierniewicach. Uroczystej 
sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił kanclerz 
Kurii Polowej ks. Jan Dohnalik. Pośród licznie zgromadzonych 
parafian i sympatyków kościoła garnizonowego znaleźli się 
przedstawiciele władz miejskich i samorządowych wraz z pre-
zydentem Skierniewic Leszkiem Trębskim, parlamentarzyści, 
przedstawiciele okolicznych jednostek wojskowych, policji i sta-
ży pożarnej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra 
miejska oraz zespół „Rota” ze Złotoryi.
Myślą przewodnią wygłoszonej homilii była wiara Maryi i jej 
postawa, z której wzoru czerpały pokolenia polskich żołnierzy,
a szczególnie uczestnicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. Kaznodzieja przywołał także wygłoszone przed laty słowa bł. 
Ojca Świętego Jana Pawła II o obronie idei i wartości. Przypomniał, 
że „każdy ma swoje Westerplatte... jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować”.
Po Mszy św.  pod pomnikiem Niepodległości odbył się apel pamię-
ci z udziałem żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP. 
Oficjalne obchody zakończył koncert pieśni żołnierskiej w wykona-
niu zespołów żołnierzy rezerwy „Rota” i „Ustronie”. 

Bydgoszcz
W kościele pw. MB Królowej Pokoju w asyście kompanii honorowej 
i pocztów sztandarowych 15 sierpnia odprawiona została Msza 
św. w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego z udziałem parlamenta-
rzystów, władz miejskich, samorządowych, wojska, służb mundu-
rowych, kombatantów i harcerzy.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz bydgoski 
bp Jan Tyrawa. Razem z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. płk Ze-
non Surma, proboszcz parafii wojskowej i dziekan Inspektoratu 
Wsparcia oraz ks. prał. Józef Kubalewski, proboszcz parafii pw. 
Świętych Polskich Braci Męczenników. Wśród uczestników uroczy-
stości, oprócz żołnierzy – przedstawicieli wszystkich jednostek gar-
nizonu Bydgoszcz, udział wzięli przedstawiciele organizacji kom-
batanckich, służb mundurowych, harcerze oraz przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych oraz bydgoszczanie.
Obecni byli m.in.: Zbigniew Ostrowski, Wicewojewoda kujawsko-
-pomorski, Edward Hartwich, wicemarszałek województwa ku-
jawsko-pomorskiego, Dorota Jakuta, przewodnicząca Sejmiku wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, Rafał Bruski, prezydent miasta 
Bydgoszcz i płk Mirosław Iwicki, reprezentujący Szefa IWspSZ. 
– Żołnierski mundur zawsze budził nad Wisłą szacunek, a czyny 
polskiego żołnierza powód do narodowej dumy. Święto Wojska 
Polskiego wiąże się z jedną z największych dat w historii naszego 
oręża – 15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała 
się bitwa, w której polska armia uratowała cywilizację zachodnio-
europejską przed zbliżającą się ze wschodu zagładą – powiedział 
we wprowadzeniu ks. płk Surma. Dziekan Inspektoratu Wsparcia 
zachęcał przybyłych żołnierzy do zawierzenia swej służby Chry-
stusowi i Maryi. – Niech Ta, którą nazywamy Hetmanką Wojska 
Polskiego, umacnia Was w waszej służbie – dodał proboszcz gar-
nizonu.
W wygłoszonej homilii bp Jan Tyrawa powiedział, że mówiąc o Bi-
twie Warszawskiej podkreśla się determinację całego narodu, który 
po dwustu latach niewoli, co dopiero odzyskał wolność. W obli-
czu śmiertelnego zagrożenia był on zdolnym do zaniechania poli-
tycznych sporów, by w zgodzie i pokoju, nieodłącznym warunku 
pomyślnego i skutecznego działania, stawić opór nadchodzącemu 
nieszczęściu. – Dziś odczuwamy dumę z własnej historii i z dorobku 
poprzednich pokoleń. Czerpiemy naukę z ich ofiarnego patrioty-
zmu. Zatrzymujemy się nad najcenniejszymi wartościami, które nas, 
jako naród, określają, spajają i umacniają – dodał hierarcha.
Na zakończenie Mszy św. ks. płk Surma odczytał przesłanie bi-
skupa polowego Józefa Guzdka w związku ze Świętem Wojska 
Polskiego i złożył życzenia żołnierzom, rodzinom i pracownikom 
cywilnym wojska.
Po południu w świątyni garnizonowej odbył się kolejny koncert
z cyklu „Festiwal Muzyka Roku Wiary” w wykonaniu Bydgoskiej Or-
kiestry Kameralnej i studentów Wydziału Wokalno-Artystycznego 
AM w Bydgoszczy. Tego dnia koncert z muzyką Antonia Vivaldiego 
poświęcony był Matce Bożej.

Garnizon Nisko
W przeddzień Uroczystości Wniebowzięcia NMP społeczność Gar-
nizonu Nisko zgromadziła się na wspólnym świętowaniu. Po Mszy 
świętej w kaplicy garnizonowej celebrowanej przez kapelana gar-
nizonu Nisko ks. mjr. Roberta Krzysztofiaka odbyła się uroczysta 
zbiórka pododdziałów stacjonujących w Nisku. Wręczono odzna-
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czenia państwowe, resortowe oraz odznaki pamiątkowe 16 bata-
lionu saperów.
W radosnej atmosferze celebracji ważnego dla wszystkich two-
rzących garnizon Nisko – Święta Wojska Polskiego – przeżywali-
śmy ten dzień radości, miłości i solidarności z bracią wojskową. 
Nie zapomnieliśmy również o tych z naszej społeczności, którzy 
w tym czasie pielgrzymują do Częstochowy. Łączyliśmy się z nimi 
w modlitwie, prosząc o potrzebne siły i łaski – podkreślał ks. mjr 
Krzysztofiak.

Rzeszów
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w koście-
le garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie 
odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył bp 
Jan Wątroba, pasterz diecezji rzeszowskiej. Wraz z ordynariuszem 
diecezji Mszę św. koncelebrowali: ks. Jan Krynicki, duszpasterz 
Straży Pożarnej, ks. Marek Buchman, duszpasterz Policji, ks. kpt. 
rez. Sebastian Piekarski, kapelan 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich w Rzeszowie oraz ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas die-
cezji rzeszowskiej.
Na początku Eucharystii ks. Sebastian Piekarski powitał wszystkich 
zebranych i zaprosił do wspólnej modlitwy. Uczynił to w imieniu 
ks. płk. Tomasza Anisiewicza, proboszcza parafii garnizonowej 
w Rzeszowie, który w tym czasie uczestniczył w uroczystościach 
związanych z 50-leciem koronacji figury Matki Bożej Gaździny 
Podhala w Ludźmierzu.
W homilii bp Wątroba nawiązał do przeżywanej Uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. – Maryja miała ko-
chającego i zarazem wszechmocnego Syna, który zabrał Ją do 
nieba nie czekając na powszechne zmartwychwstanie ciał. Tego 
domagała się synowska miłość. Każdy kochający Syn by tak uczy-
nił. Tak więc Uroczystość Wniebowzięcia to piękne wyznanie mi-
łości Syna do Matki – powiedział. Bp Wątroba przypomniał, że
w Polsce uroczystość ta ma patriotyczne odniesienie, nawiązuje 
bowiem do wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. – Zagrożona 
została niepodległość Polski. Żołnierz polski wraz z całym naro-
dem przygotowywał się do ostatecznej rozprawy, do ostatecznej 
walki. Obrona Ojczyzny była także w tym momencie obroną wia-
ry. (…) To co się wtedy wydarzyło nazwano Cudem nad Wisłą.
I zrodziło się przekonanie, że zwycięstwo przyszło za wstawien-
nictwem Maryi. Modlitwy Polaków zostały wysłuchane – zazna-
czył biskup Wątroba.
Na koniec bp Wątroba wyraził radość, że ten dzień został nam 
przywrócony po latach przemilczeń i że znów możemy radośnie 
przeżywać Święto Wojska Polskiego w Uroczystość Matki Bożej 
Wniebowziętej. – To jest taki dzień w którym uświadamiamy sobie 
jak wiele zawdzięczamy umiłowanej Ojczyźnie. Może nie zawsze 
pamiętamy jak my mocno jesteśmy w Niej zakorzenieni i jak moc-
no jesteśmy z Nią związani – powiedział. Podkreślił, że „polscy żoł-
nierze godnie kontynuują najchlubniejsze tradycję naszego oręża 
i to nie tylko słowem na akademiach i uroczystościach, ale przede 
wszystkim swoim życiem zaświadczają o dewizie: Bóg, Honor

i Ojczyzna”. – Wraz z wami staję dzisiaj przed Hetmanką Żołnierza 
Polskiego Maryją Wniebowziętą i Ją gorąco proszę za Wami spra-
wując tę Eucharystię w Waszej intencji w intencji Waszych Rodzin 
i Waszej Służby. Niech Maryja Wniebowzięta przypomina Wam cel 
Waszej służby” – zakończył.
Po homilii bp Wątroba poświęcił znak rozpoznawczy: Logo 34 
Wojskowego Oddziału Gospodarczego – ważnej jednostki admi-
nistracyjnej Wojska Polskiego w Rzeszowie, które zostało umiesz-
czone na ścianie prezbiterium kościoła garnizonowego jako znak 
zawierzenia i oddania Bogu w trudzie podejmowania codziennych 
obowiązków służbowych.
Pod koniec Mszy świętej dowódca 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty-Spiechowi-
cza, płk dypl. Wojciech Kucharski podziękował Biskupowi za obec-
ność i modlitwę i przekazał symbole Wojska Polskiego z odznaką
21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Wrocław
Mieszkańcy i goście Wrocławia licznie uczestniczyli w obchodach 
święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Wojska Polskie-
go. Centralnym punktem tych uroczystości była Msza św. koncele-
browana w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety, po raz pierw-
szy pod przewodnictwem nowego metropolity wrocławskiego 
abp. Józefa Kupnego. 
W okolicznościowej homilii Ks. Arcybiskub podkreślił m.in., że
w święto Wojska Polskiego nasze oczy kierujemy ku tym, którzy są 
po to, aby sprzeciwiać się złu i ku tym, którzy sprzeciwiali się złu 
wojny i zapłacili za to najwyższą cenę, cenę życia. Zdaniem kazno-
dziei Polacy zawsze byli narodem rycerskim, nie szukali wojny, ale 
umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i nie-
podległości. Metropolita wrocławski wskazał również na potrze-
bę miłości Ojczyzny, właściwego stosunku obywateli do swojego 
kraju. Podkreślił przy tym, że „dziś ta postawa nie wymaga ofiary 
krwi, ale niezbędny jest olbrzymi wysiłek, którego celem jest budo-
wanie wspólnego domu”. Wśród najważniejszych zadań wymienił 
w tym zakresie brak tolerancji dla zła, również w środowiskach 
chrześcijańskich oraz ewangeliczny wymóg przebaczania bliźnim.
Metropolita wrocławski podkreślił dalej, że Kościół chce służyć 
jedności pomiędzy ludźmi, pragnie być orędownikiem wielkiej 
sprawy pokoju między narodami. Kościół uczy szacunku i miłości 
do Ojczyzny. I może dlatego tak wiele ciosów dotknęło Kościół 
katolicki ze strony faszyzmu i komunizmu. – Jesteśmy wdzięczni 
Bożej Opatrzności za wolność, niepodległość. Jesteśmy wdzięczni 
naszym rodakom, którzy nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń broniąc 
najwyższych wartości: wolności, godności człowieka, niepodle-
głości. To wieli dar, który zobowiązuje nas i następne pokolenia 
– zaapelował.

Tekst: ks. mjr Robert Krzysztofiak, Marek Zygmunt,
ks. Paweł Liszka, ks. mjr Paweł Piontek,

mjr Dariusz Osowski, ks. kpt. Tomasz Krawczyk



W dniu 15 sierpnia żołnierze 5 batalionu Strzelców Podhalańskich 
z Przemyśla uczestniczyli w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w 
Krośnie. Przed przyjazdem do Krosna delegacja żołnierzy batalionu na 

czele z dowódcą ppłk. Dariu-
szem Czekajem oddała hołd 
gen. Stanisławowi Szeptyckie-
mu na cmentarzu w Korczynie 
koło Krosna.
Uroczyste obchody święta 
Wojska Polskiego w Krośnie 
rozpoczęła polowa Msza św. 
na rynku w intencji żołnierzy 
poległych w wojnie polsko-
bolszewickiej. Eucharystii prze-
wodniczył ks. dziekan prał. 
Karol Bryś, a koncelebrowali: 
ks. prał. Tadeusz Balawender, 

ks. Tomasz Maziarz i kapelan przemyskiego garnizonu ks. por. Grzegorz 
Bechta. 
Po Mszy św. odbyły się uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Kompanię honorową wystawiła kompania wsparcia 5 bSP pod 
dowództwem kpt. Krzysztofa Lenarta. Poczet sztandarowy wystawił 1 ba-
talion czołgów z Żurawicy. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w imieniu żołnierzy wiązankę złożyli dowódca 5 bSP ppłk Dariusz Czekaj 
wraz z kapelanem Garnizonu Przemyśl ks. por. Grzegorzem Bechtą. Opra-
wę muzyczną ceremonii zapewniła Miejska Górnicza Orkiestra Dęta. 

Barbara Brem-Kowalik, ks. por. Grzegorz Bechta

Żołnierze 5 batalionu Strzelców 
Podhalańskich z Przemyśla 
uczestniczyli w uroczystościach
Święta Wojska Polskiego w Krośnie

Święto Wojska Polskiego w Siedlcach
Tegoroczne Święto Wojska Polskiego w Siedlcach zainaugurowane zo-
stało w środę 14 sierpnia na strzelnicy garnizonowej Gołobórz zawo-
dami strzeleckimi z pistoletu wojskowego o puchar Dowódcy Garnizo-
nu, który zdobyła drużyna Dywizjonu Przeciwlotniczego.
Modlitwą na Cmentarzu Wojennym oraz Mszą św.  rozpoczęły sie ob-
chody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył ks. prof. Henryk Skorowski z UKSW w Warszawie
w asyście proboszcza parafii wojskowej ks. płk. Andrzeja Dziwulskiego
i ks. prał. Henryka Wierzejskiego.
Podczas Mszy św. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Kraju Federacji Światowej prze-
kazali na ręce proboszcza Parafii Wojskowej Sztandar swo-
jego związku. 
Po liturgii uczestnicy udali się na Skwer Niepodległości pod po-
mnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczysty apel pamięci. 
Obchody święta zakończyło spotkanie w sali duszpaster-
sko-katechetycznej im. Biskupów Polowych WP, w podzie-
miach Kościoła Garnizonowego.

Iza Sadokierska


