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 Wywiad ze Stanisławem Kardynałem Dziwiszem

 Przed rocznicą Mieszkowego chrztu
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PAPIESK A INTENCJA NA KWIECIEŃPAPIESK A INTENCJA NA KWIECIEŃ
Aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób 
doświadczanych przez ból i chorobę.

Numer zamknięto 23 kwietnia 2014 r.

Na okładce:
Jan Paweł II dokonuje przeglądu pododdziałów 
Wojska Polskiego, fot. Grzegorz Gałązka

Jezu pełen chwały, prosimy Cię, byś pocie-
szył ofiary bratobójczej przemocy w Iraku
i wspierał nadzieje rozbudzone wznowie-
niem rokowań między Izraelczykami a Pale-
styńczykami.
Błagamy Cię, by nastał kres walk w Republi-
ce Środkowoafrykańskiej i aby ustały okrut-
ne zamachy terrorystyczne w niektórych 
częściach Nigerii oraz przemoc w Sudanie 
Południowym.
Prosimy Cię, aby w Wenezueli serca skłoniły 
się ku pojednaniu i braterskiej zgodzie.
Ze względu na swe Zmartwychwstanie, któ-
re obchodzimy w tym roku wspólnie z Koś-
ciołami posługującymi się kalendarzem 
juliańskim, prosimy Cię, aby oświeciło
i natchnęło pokojowe inicjatywy na Ukra-
inie, aby wszystkie zainteresowane strony, 
wspierane przez wspólnotę międzynaro-
dową, podjęły każdy wysiłek, w celu zapo-
bieżenia przemocy i na rzecz budowania 
przyszłości swego kraju w ducha jedności 
i dialogu. Aby jak bracia mogli oni wołać 
dzisiaj: „Chrystos woskres” [Chrystus zmar-
twychwstał – papież wypowiedział te słowa 
po ukraińsku].
Za wszystkie narody ziemi prosimy Cię, Pa-
nie: Ty, który zwyciężyłeś śmierć, daj nam 
swoje życie, obdarz nas swym pokojem! (...)
Drodzy bracia i siostry: Christus resurrexit – 
vere resurrexit. Wesołych świąt!

Następnie kardynał protodiakon Jean-Louis 
Tauran odczytał dekret, na mocy którego 
Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego 
wszystkim, którzy uczestniczą w tej uroczy-
stości tu, w Rzymie, i tym, którzy łączą z tym 
miejscem za pośrednictwem radia i telewizji.
Papież odmówił stosowną modlitwę, doty-
czącą udzielenia tej łaski, zakończoną błogo-
sławieństwem. Podziękował też wszystkim 
wiernym za modlitwę i obecność.

Za KAI oprac. kes

którym brakuje tego, co niezbędne, jest trwa-
niem u boku tych, którzy są chorzy, starzy lub 
wykluczeni... „Chodźcie i zobaczcie!”. Miłość 
jest silniejsza, Miłość daje życie, Miłość spra-
wia, że na pustyni rozkwita nadzieja.
Z tą radosną pewnością w sercu zwracamy 
się dziś do Ciebie, Zmartwychwstały Panie!
Pomóż nam szukać Ciebie, abyśmy wszyscy 
mogli Cię spotkać, wiedzieć, że mamy Ojca 
i nie czuć się jak sieroty; abyśmy mogli Cię 
kochać i wielbić.
Pomóż nam pokonać plagę głodu, wzma-
ganą przez konflikty i ogromne marnotraw-
stwo, którego często jesteśmy współwinni.
Uzdolnij nas do chronienia bezbronnych, 
zwłaszcza dzieci, kobiet i osób starszych, 
którzy niekiedy stają się przedmiotem wyzy-
sku i opuszczeni.
Spraw, abyśmy mogli wyleczyć braci do-
tkniętych epidemią wirusa Ebola w Gwinei, 
Sierra Leone i Liberii oraz dotkniętych wielo-
ma innymi chorobami, które szerzą się także 
z powodu zaniedbań i skrajnego ubóstwa.
Pociesz tych, którzy nie mogą dziś święto-
wać Zmartwychwstania Pańskiego ze swoimi 
bliskimi, ponieważ zostali niesprawiedliwie 
oderwani od tych, których kochają, jak wiele 
osób, kapłanów i świeckich, uprowadzonych 
w różnych częściach świata.
Pociesz tych, którzy, którzy opuścili swoją oj-
czyznę i wyemigrowali do miejsc, w których 
mogą mieć nadzieję na lepszą przyszłość, 
godne życie i nierzadko na swobodne wy-
znawanie swojej wiary.
Prosimy Cię, chwalebny Jezu, spraw, by usta-
ły wszelkie wojny, wszelka wrogość wielka 
lub mała, stara lub nowa!
Błagamy Cię zwłaszcza za Syrię, umiłowaną 
Syrię, aby ci, którzy cierpią z powodu skut-
ków konfliktu, mogli otrzymać niezbędną 
pomoc humanitarną, a jego strony nie stoso-
wały już siły, by siać śmierć, zwłaszcza wobec 
bezbronnej ludności, ale aby miały odwagę 
wynegocjowania oczekiwanego aż nazbyt
długo pokoju!

W niedzielę Wielkanocną Ojciec Święty Fran-
ciszek zachęcał do głębokiego przeżycia rado-
ści płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa. 
W orędziu wygłoszonym z Loggii Błogosła-
wieństw Bazyliki św. Piotra Ojciec Święty od-
niósł się do sytuacji w najbardziej zapalnych 
punktach świata, prosząc dla nich o pokój
i pojednanie. Poniżej publikujemy tekst roz-
ważania Ojca Świętego wygłoszonego przed 
udzieleniem błogosławieństwa świąteczne-
go błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu
i Światu). 

Drodzy bracia i siostry, Dobrych i świętych 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
W Kościele na całym świecie rozbrzmiewa 
wieść anioła przekazana kobietom: „Wy się 
nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmar-
twychwstał... Chodźcie, zobaczcie miejsce, 
gdzie leżał” (Mt 28,5-6). Nie lękajcie się!
Jest to uwieńczenie Ewangelii, jest to Dobra 
Nowina w pełnym tego słowa znaczeniu: 
Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstał! Wyda-
rzenie to leży u podstaw naszej wiary i na-
szej nadziei: gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał, to chrześcijaństwo straciłoby swoją 
wartość; cała misja Kościoła wyczerpałaby 
swój rozmach, bo to stąd ona wyszła i nie-
ustannie wychodzi. Orędzie, jakie chrześci-
janie niosą światu, jest następujące: Jezus, 
Miłość wcielona, umarł na krzyżu za nasze 
grzechy, ale Bóg Ojciec wskrzesił Go i uczynił 
Go Panem życia i śmierci. W Jezusie miłość 
pokonała nienawiść, miłosierdzie – grzech, 
dobro zwyciężyło zło, prawda – kłamstwo, 
a życie – śmierć.
Dlatego mówimy wszystkim: „Chodźcie i zo-
baczcie!”. W każdej ludzkiej sytuacji, nazna-
czonej kruchością, grzechem i śmiercią, Dobra 
Nowina jest nie tylko słowem, ale także świa-
dectwem miłości bezinteresownej i wiernej: 
jest wyjściem z siebie, aby udać się na spotka-
nie drugiego i być blisko tych, którzy zostali 
zranieni przez życie, jest dzieleniem się z tymi, 

Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, 
chodźcie i zobaczcie!chodźcie i zobaczcie!

Specjalna relacja z uroczystości kanonizacyjnych 

błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II

w kolejnym numerze „Naszej Służby”.
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Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 
w Wielki Czwartek Mszy św. Wieczerzy Pań-
skiej. Wraz z nim Eucharystię koncelebro-
wali kapelani Ordynariatu Polowego. Był to 
szczególny znak jedności. Uzmysławiał nam, 
że wydarzenia sprzed 2000 lat uobecniają 
się podczas każdej, sprawowanej Euchary-
stii. Chrystus zaprasza na Wieczerzę, pod-
czas której przemienia swoje Ciało w chleb, 
a Krew w wino. Wielki Czwartek to dzień, 
w którym Jezus Chrystus podczas Ostatniej 
Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii 
i sakrament Kapłaństwa. Dlatego tego dnia 
szczególną modlitwą otaczamy wszystkich 
kapłanów, którzy są szafarzami Chrystusa
i pośrednikami Jego łask na ziemi.
Na początku Eucharystii gen. Lech Majewski, 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
w imieniu żołnierzy złożył życzenia kapela-
nom posługującym w Ordynariacie Polowym.
Przed Liturgią Słowa odśpiewywany zo-
stał hymn „Chwała na wysokości Bogu”, 
podczas którego zabiły wszystkie dzwony 
świątyni wojskowej. Od zakończenia hymnu 
odezwały się dopiero podczas Liturgii Wigilii 
Paschalnej.
W homilii bp Józef Guzdek mówił o szcze-
gólnym testamencie, jaki zostawił nam Chry-
stus, sprawując swoją pożegnalną wieczerzę 
z uczniami. Tym testamentem jest miłość
i pokora, którą uosabia gest obmycia nóg apo-
stołom przez Chrystusa. Biskup Guzdek za-
chęcał, by każdy zapamiętał, że to sam Jezus 
uczy gestu pochylania się nad człowiekiem.
– To On nieustannie pochyla się nad nami, 
nad naszą słabością, zawsze przebaczając, 
podnosząc. Mówi: – Idź i nie grzesz więcej. 
Jesteś mi bardzo potrzebny – powiedział.
Po homilii Ordynariusz Wojskowy, naśladu-
jąc Chrystusa, obmył nogi dwunastu kom-
batantom i weteranom, bohaterom Armii 
Krajowej.
Po Liturgii Eucharystycznej nastąpiło uroczy-
ste przeniesienie Najświętszego Sakramentu 
do ciemnicy, symbolizującej miejsce uwię-
zienia Chrystusa po pojmaniu w Ogrójcu. 
Uczestnicy Mszy św. zostali zaproszeni do 
wieczornej adoracji Chrystusa uwięzionego 
i cierpiącego.
Z ołtarza zostały zdjęte obrusy na znak ob-
nażenia Jezusa z szat oraz Jego całkowitego 
ogołocenia. Wygaszono również wieczną 
lampkę przy tabernakulum oraz pozostawio-
no go otwartym.

Wielki Piątek – dzień adoracji krzyża

Podczas wielkopiątkowej Liturgii Męki Pań-
skiej w Katedrze Polowej WP żołnierze, 
pracownicy wojska, kombatanci i harcerze 

adorowali krzyż przywie-
ziony kilkanaście lat temu
z terenu ogarniętych wojną 
Bałkanów. Po zakończeniu 
misji krzyż został przywie-
ziony do katedry polowej. 
– Ten święty, ale poraniony 
znak naszej wiary, woła
z mocą, że wojna niesie ze 
sobą zniszczenie, przemoc, 
łzy, cierpienie i śmierć – po-
wiedział biskup Guzdek.
Biskup Guzdek przypomniał, że w tym roku 
będziemy obchodzić wiele rocznic związa-
nych z II wojną światową, wymienił rocznicę 
bitwy o Monte Cassino, wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego oraz wyzwolenia Bredy 
przez żołnierzy gen. Stanisława Maczka. 
– Wielokrotnie staniemy pod krzyżem, któ-
ry upamiętnia wielką ofiarę cierpienia, krwi 
oraz życia polskiego żołnierza w walce o nie-
podległość naszej Ojczyzny. Będzie to czas 
przypominania podstawowej prawdy, że 
„wolność krzyżami się mierzy” – podkreślił.
Po Komunii św. monstrancja z Najświętszym 
Sakramentem została w procesji i asyście 
wojskowej przeniesiona do kaplicy katyń-
skiej, gdzie umieszczony był Grób Pański. 
Po zakończonej liturgii wierni przeszli pod 
kościół św. Anny, skąd o godzinie 20.00 wy-
ruszyła Droga Krzyżowa ulicami Warszawy. 
W procesji uczestniczyli m. in. funkcjonariu-
sze Policji, Straży Pożarnej i studenci. Wspól-
nie z duchownymi archidiecezji warszaw-
skiej krzyż od pierwszej stacji niósł biskup 
Guzdek.
W drodze z placu Piłsudskiego uczestnicy 
przeszli m.in. pod oknami ordynariatu po-
lowego. Przy stacji ulokowanej w pobliżu 
Grobu Nieznanego Żołnierza krzyż na swoje 
barki wzięli żołnierze. 

Wielka Sobota
– oczekiwanie na zwycięstwo

W sobotnie przedpołudnie bp Guzdek po-
święcił pokarmy wielkanocne w Katedrze 
Polowej WP dla żołnierzy, pracowników woj-
ska i ich rodzin. Ordynariusz wojskowy złożył 
życzenia także parafianom katedry polowej 
i zaprosił ich na Liturgię Wigilii Paschalnej. 
Wraz z biskupem Guzdkiem życzenia złoży-
li gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca 
Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. 
dyw. Anatol Wojtan, zastępca szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego.
Wigilia Paschalna rozpoczęła się od ob-
rzędów związanych z błogosławieństwem 
ognia, tzw. Liturgii Światła. Biskup polowy 
po błogosławieństwie naznaczył Paschał li-
terami Alfa i Omega, w trzon świecy wbite 
zostały grona – znak męczeńskiej śmierci 

Triduum Sacrum w Katedrze PolowejTriduum Sacrum w Katedrze Polowej
Centralne obchody Triduum Sacrum odbyły się w Katedrze Polo-
wej WP w Warszawie. Mszom św. i Liturgiom przewodniczył bp 
Józef Guzdek, Biskup Polowy WP. Uczestniczyli w nich żołnierze, 
funkcjonariusze służb mundurowych, rodziny wojskowe, harcerze 
i kombatanci oraz licznie zgromadzeni wierni sympatycy duszpa-
sterstwa wojskowego.

Chrystusa. Poświęcony przez ordynariusza 
wojskowego ogień rozniecili funkcjonariusze 
Wojskowej Straży Pożarnej z 10. Warszaw-
skiego Pułku Samochodowego. 
– W ten szczególny wieczór każdy z nas 
powinien zapytać siebie o wiarę. I to wiarę
w odniesieniu zarówno do Boga jak i czło-
wieka – mówił w homilii bp Guzdek. Ordy-
nariusz wojskowy podkreślił, że czas przygo-
towań do świąt sprzyjał umocnieniu więzi
z Bogiem, przez przystąpienie do sakramen-
tu pokuty i pojednania.
Biskup Guzdek zachęcał, aby czas Świąt 
Wielkanocnych był okazją do odnowienia re-
lacji z bliźnimi. – Ten paschalny czas sprzyja 
również odbudowaniu wiary w człowieka. 
Jest to niezmiernie ważne w życiu małżeń-
skim i rodzinnym, społecznym i narodowym, 
aby uwierzyć w szlachetność ludzkich serc
i ich dobrą wolę – powiedział.
Po zakończonej liturgii od Grobu Pańskiego 
w kaplicy katyńskiej ulicami Starego Mia-
sta ulicami Miodową, Kapitulną, Podwalem
i Długą, wyruszyła procesja z monstrancją, 
którą niósł bp Guzdek. Pierwszy raz kom-
panię reprezentacyjną wystawiła Straż Miej-
ska Miasta Stołecznego Warszawy. Melodię 
pieśni odgrywała Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. Tradycyjnie przy pomniku 
Jana Kilińskiego salut szablami oddali, człon-
kowie bractwa kurkowego.
W uroczystości wzięli także udział żołnierze 
Batalionu Reprezentacyjnego. U wrót Ka-
tedry Polowej bp Guzdek udzielił wiernym 
pasterskiego błogosławieństwa i złożył świą-
teczne życzenia.
Proboszcz katedry, ks. płk Robert Mokrzyc-
ki, podziękował wszystkim zaangażowanym
w pomoc przy obchodach Triduum Sacrum,
a wiernym za liczny udział w nabożeń-
stwach.
Uroczystość uświetnił pokaz pirotechniczny 
przygotowany przez funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu i wojsko. Obchody Triduum 
Sacrum zakończyła przy dźwiękach „Warsza-
wianki” defilada Batalionu Reprezentacyjne-
go WP i Straży Miejskiej.

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Drogi Krzyżowe na Tarnicę

Na Tarnicę, najwyższy szczyt w polskich Bieszczadach, pielgrzymowa-
li żołnierze z garnizonów przemyskiego i rzeszowskiego. Obie piel-
grzymki wędrowały niebieskim szlakiem z Wołosatego, niewielkiej 
osady słynącej z hodowli konia huculskiego. Pielgrzymkę prowadzili 

kapelani garnizonów ks. kpt. Sebastian Piekarski (Rzeszów) i ks. por. 
Grzegorz Bechta (Przemyśl). Wraz z żołnierzami z Przemyśla pielgrzy-
mował także o. Piotr Ścibor, karmelita. W pielgrzymce uczestniczyli 
wojskowi wraz z rodzinami, a także członkowie Wojskowego Oddzia-
łu PTTK.

Głogów

W Wielki Piątek na poligonie w Serbach odbyło się spotkanie świą-
teczne dla żołnierzy i pracowników wojska 4 Batalionu Inżynieryjne-
go (4binż). Uczestniczyli w nim m.in.: ppłk Adam Kliszka, dowódca 
4binż, mjr Mariusz Ślusarz, zastępca dowódcy batalionu, oficerowie, 
podoficerowie, szeregowi, pracownicy cywilni wojska oraz ks. pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej w Serbach ks. Leszek Okpisz.
Pokarmy na stół wielkanocny poświęcił ks. kpt. Stanisław Denys 
proboszcz parafii wojskowej w Głogowie. Kapelan odczytał życze-
nia wielkanocne od bp. Józefa Guzdka. Ks. Denys życzył saperom 
bezpiecznej służby i opieki Bożej rodzinom wojskowym oraz zachę-
cił wszystkich zebranych do świadomego uczestnictwa w nabożeń-
stwach najważniejszych świąt naszej wiary w Kaplicy Wojskowej
w Głogowie.

Gołdap

Przed południem wierni Wojskowego Ośrodka Duszpasterskiego
w Gołdapi zgromadzili się na obrzęd błogosławieństwa pokarmów 
dla rodzin wojskowych. Ks. ppłk Mirosław Kwiatkowski, kapelan gar-
nizonu, złożył życzenia wielkanocne, zaprosił też do adoracji Jezusa 
Eucharystycznego i na liturgię Wigilii Paschalnej.
Wartę przy Bożym grobie zaciągnęli żołnierze 15. gołdapskiego pułku 
przeciwlotniczego.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

W Wielki Piątek w Kosowie, we wsi Stubla, w deszczu i mgle 50 pol-
skich żołnierzy KFOR i 13 polskich policjantów z Mitrowicy, uczestni-
czyło w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Warunki według relacji ks. 
por. Artura Majorka, kapelana kontyngentu, były trudne. Na górski 
szlak, którym prowadziły stacje Drogi Krzyżowej, spadł śnieg poważ-
nie utrudniając marsz.

Miejscowość Stubla, należąca do rzymskokatolickiej parafii Letnica 
pw. św. Józefa jest ewenementem w religijnym krajobrazie Kosowa, 
w którym dominują muzułmanie – podkreśla ks. Majorek.
– Po przeżyciu nabożeństwa Drogi Krzyżowej, wraz z parafianami 
i ich pasterzem ks. Albertem Jakajem oraz z Amerykanami z naszej 
bazy Camp Bondsteel, uczestniczyliśmy w nabożeństwie adoracji 
Krzyża Świętego w miejscowym kościele. Nabożeństwo było cele-
browane po albańsku. Teksty Słowa Bożego po polsku wyświetlano
z projektora.
W czasie adoracji Krzyża zaśpiewaliśmy starą polską pieśń „Krzyżu 
Chrystusa bądźże pozdrowiony” – relacjonuje ks. Majorek. Kapelan 
podkreśla, że nabożeństwo „dodało mocy wytrwałości miejscowym 
chrześcijanom, którzy przez setki lat opierają się muzułmanom na 
Bałkanach”.
Pielgrzymka do Stubli była możliwa dzięki uprzejmości żołnierzy ar-
mii Stanów Zjednoczonych, którzy zapewnili transport. Ks. Majorek 
podkreśla, że zorganizowanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej moż-
liwe było dzięki dobrej współpracy między dowództwem polskim
i amerykańskim oraz kapelanami obydwu armii. Jak podkreślił, szcze-
gólnie podziękowania należą się ks. por. Charlesowi Musuli, kapela-
nowi armii Stanów Zjednoczonych.
W Wielką Sobotę żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie zgromadzili się, aby poświęcić pokarmy na stół wiel-
kanocny. Koszyczki zostały wykonane własnoręcznie przez żołnierzy. 
Przed poświęceniem ks. mjr Rafał Kaproń, kapelan kontyngentu, 
powitał wszystkich zgromadzonych i zachęcił do modlitwy przed 
grobem Jezusa oraz do adoracji Najświętszego Sakramentu. - Zachę-
całem żołnierzy, aby w tych nabożeństwach polecali swoją służbę, 
siebie i swoich bliskich opiece Jezusa, który zwyciężył śmierć i dał 
nadzieję życia z Nim w chwale – poinformował ks. Kaproń.
W poranek wielkanocny żołnierze XIV zmiany kontyngentu wojsko-
wego w Ghazni, w Afganistanie uczestniczyli we Mszy św. rezurekcyj-
nej i procesji z Najświętszym Sakramentem. – Wesoły nam dzień dziś 
nastał, tak ze śpiewem na ustach wyruszyli żołnierze XIV zmiany PKW 
z kaplicy w Ghazni, aby ogłosić wszystkim że Pan Prawdziwie Zmar-
twychwstał i że chce nas obdarzyć swoją Miłością i Miłosierdziem. 
Dziś Jezus zwyciężył i niech zwycięża każdego dnia w naszym życiu 
rodzinnym i naszej służbie - powiedział kapelan.
Księża pełniący posługę w kraju uczestniczyli w jednostkach spotka-
niach świątecznych, dyżurowali w konfesjonałach, prowadzili nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej i liturgie Triduum Sacrum.  
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Święta Wielkanocne w kraju i na misjach pokojowychŚwięta Wielkanocne w kraju i na misjach pokojowych
Kapelani ordynariatu polowego pełniący posługę na misjach 
pokojowych, zorganizowali nabożeństwa pokutne i wielka-
nocne, aby pomóc żołnierzom w duchowym przeżywaniu 
Świąt Wielkanocnych.

Wielkanocne koszyki w AfganistanieWielkanocne koszyki w Afganistanie
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Księże Kardynale, wiemy jak wiel-
ką rolę w życiu bł. Jana Pawła II ode-
grał Jego Ojciec: wychowawca, opie-
kun i nauczyciel wiary. Czy Ojciec 
Święty, wspominając Jego postać, 
akcentował to, że był on z zawo-
du wojskowym? Jak świadomość, 
że jest synem oficera, porucznika WP, 
wpływała na stosunek Ojca Świętego 
do ludzi w mundurach?
Jan Paweł II wiele razy mówił o swym Ojcu. 
Zawsze wspominał go z wielkim szacunkiem. 
Z tych wspomnień wyłania się obraz wielkiej 
przyjaźni, jaka ich łączyła. Miała ona oparcie 
we wzajemnym zainteresowaniu. Znacznie 
rzadziej Ojciec Święty wspominał swoją mat-
kę. Zwykle dzieci lepiej pamiętają i więcej 
mówią o matce niż o ojcu, tutaj było inaczej. 
Może dlatego, że Emilia z Kaczorowskich 
Wojtyła wcześnie odeszła. Karol miał wów-
czas 9 lat. Syna powierzyła na wychowanie 
Ojcu. Trzeba powiedzieć, że było to wycho-
wanie szczególne. Kiedy dzisiaj patrzę na 
postać, Karola Wojtyły, Ojca przyszłego Pa-
pieża, to zastanawiam się, czy nie zasługuje 
on na beatyfikację? Z tego co słyszałem z ust 
Jana Pawła II, był to człowiek głęboko reli-
gijny, bardzo pobożny, starający się dobrze 
wychować swojego syna. Wspominał nieraz, 
że gdy się przebudził w nocy, widział swego 
ojca klęczącego, zatopionego w modlitwie. 
To właśnie Ojciec zaprowadził go do klasz-
toru Karmelitów „Na Górce” w Wadowicach, 
aby tam przyjął szkaplerz. Tam też zawierzył 
młodego chłopca Matce Bożej Szkaplerznej. 
Troszczył się, żeby syn otrzymał gruntowne 
wychowanie religijne, dobre, zdrowe ko-
rzenie. Starał się, aby młody Karol zbliżył 
się do Pana Boga i do Kościoła. Zdaje się, że 
przychodziło mu to dość łatwo, gdyż młody 
Karol był bardzo wrażliwy na sprawy religij-
ne, a jego odniesienia do Boga i religii były 
głębokie. Łączyło ich nie tylko wspólne życie 
i troska o dom, ale także zamiłowania spor-
towe, turystyczne. Jan Paweł II nieraz wspo-
minał o tym, że Ojciec często zabierał go na 
wędrówki nad Skawę i na wycieczki górskie. 
Wpajał mu miłość do gór, do Ojczyzny. Pa-
pież podkreślał, że jego Ojciec był również 
wielkim patriotą. Jego służba w wojsku nie 
była tylko służbą zarobkową, służącą utrzy-
maniu rodziny, ale przede wszystkim była 
służbą Ojczyźnie. To zawsze Karolowi Wojty-
le-seniorowi przyświecało. Papież wspominał 
wielokrotnie, że urodził się, gdy Polska była 

już wolna. Pamiętał zawsze o bohaterach 
I wojny światowej walczących o wolność 
i niepodległość Polski. Niósł w pamięci obraz 
żołnierzy siedzących na Rynku w Wadowi-
cach, których rozmowom się przysłuchiwał.
Wielkim przeżyciem była dla niego śmierć 
Ojca. Kiedy młody Karol wrócił do domu po 
pracy w zakładach Solvay, zastał go siedzą-
cego na krześle, zmarłego nagle, kiedy pił 
herbatę. Ta śmierć bardzo Go osamotniła. 
Z pewnością bardzo zaważyła na Jego póź-
niejszym życiu. Został przecież absolutnie 
sam.
„Ojczyzna”, „poświęcenie” – to dla niego 
były wielkie słowa, do końca życia. Także 
„patriota”, to słowo miało dla niego także 
wydźwięk religijny. Patriota, czyli ktoś kto 
realizuje swoją służbę Panu Bogu poprzez 
miłość do rodziny, którą stanowi Ojczyzna. 
Z pewnością ten motyw jego myśli jest za-
sługą Jego Ojca.

Mało znanym epizodem z życia Karola 
Wojtyły jest Jego udział w ćwiczeniach 
wojskowych – niedługo przed wybu-
chem wojny – Społecznego Obozu Legii 
Akademickiej w Ożomli koło Przemyśla. 
Czy w rozmowach, we wspomnieniach 
wracał do tego epizodu? 
Rzeczywiście, wspominał o tym okresie. Za-
chowały się zdjęcia młodego Karola Wojtyły 
w mundurze, z karabinem. Niektórzy wy-
pominali mu później ten karabin. Ale było 
to przecież naturalne. Każdy akademik, jak 
nazywano wtedy studiujących, przechodził 
przysposobienie wojskowe. 
Jan Paweł II wspominał jeszcze o tym, że 
jako junak budował drogę Zubrzyca Górna 
- Przełęcz Krowiarki, w ramach odbywania 
służby wojskowej w 7 batalionie 9 kompa-
nii Junackich Hufców Pracy. [upamiętnia to 
obelisk na Przełęczy Krowiarki. – red. kes]. 
Ilekroć przejeżdżaliśmy tamtędy, to wspo-
minał z wielką satysfakcją, że on budował 
tę drogę. 

Co stanowiło główną motywację od-
tworzenia w Wojsku Polskim po prze-
mianach 1989 roku biskupstwa polowe-
go? Dlaczego Papież uważał powołanie 
tej nowej struktury kościelnej za tak 
bardzo potrzebne?
Wojsko należy do narodu, staje na straży 
jego wolności i suwerenności. A naród pol-
ski jest chrześcijański, religijny, ma prawo do 

tego, by Kościół troszczył się o jego forma-
cję duchową i kształtował kondycję moral-
ną młodych ludzi, także wojskowych wraz 
z rodzinami. Drugim istotnym motywem 
była troska Papieża i biskupów, aby tę ważną 
w życiu społecznym kraju grupę otoczyć re-
ligijną opieką. Inne motywacje się nie liczyły. 
To nie było jakieś zagospodarowanie terenu, 
próba sklerykalizowania wojska. Liczyła się 
troska o moralność tej ważnej grupy spo-
łecznej, która służy narodowi, stojąc na stra-
ży jego dobrobytu i wolności.

Do dziś wspominane są przez żołnie-
rzy papieskie pielgrzymki i spotkania 
z Wojskiem Polskim. Szczególne było 
to pierwsze – w Zegrzu Pomorskim, 
w czerwcu 1991 roku. Kilka dni później, 
podczas spotkania z przedstawicielami 
świata kultury w Warszawie, w Teatrze 
Wielkim, Ojciec Święty nazwał je „re-
zurekcyjnym odkryciem”. Jakie wspo-
mnienia zachował Ksiądz Kardynał 
z tamtego pierwszego spotkania Jana 
Pawła II z Wojskiem Polskim? 
Papież był bardzo zadowolony, że doszło do 
tego spotkania. To był jakiś przełom. Prze-
cież wcześniej biskupi i kapłani nie prze-
kraczali bram koszar. A jeśli byli kapelani 
wojskowi, to była bardzo niewielka grupa 
o ograniczonej niezależności. Tym razem 
było inaczej. Tu, pierwszy raz wojsko po-
kazało swoją niezależność, swoją wolność 
od struktur politycznych. Ojciec Święty od-
bierał tę sytuację jako powrót do pewnej 
normalności. Papież mógł jasno, swobodnie 
przemówić, podnieść na duchu, na morale, 
przypomnieć o miłości do Ojczyzny i wskrze-
sić patriotyzm. Myślę, że to spotkanie było 
dla niego ważne, także przez wzgląd na pa-
mięć Jego Ojca. Bardzo je przeżył. Ta wizyta 
rozpoczęła się w bardzo złych warunkach 
atmosferycznych: zimny poranek, mimo 
czerwca, niebo pochmurne. Jednak w mia-
rę spotkania wypogadzało się i ocieplało. 
Nastrój pogody ducha Ojca Świętego ogrzał 
tamten dzień i tamto spotkanie. To było bar-
dzo znaczące. 
Właściwie podczas każdej podróży do Oj-
czyny spotykał się z wojskiem, bo przecież 
każda z nich zaczynała się od spotkania 
z kompanią honorową. Jan Paweł II był czło-
wiekiem, który wszystko przeżywał głębiej. 
Porozumiewał się z ludźmi nie tylko słowa-
mi, ale poprzez liczne gesty. Pocałowanie 

Jan Paweł II dalej przemawiaJan Paweł II dalej przemawia
do polskiego wojska swoją dobrocią, do polskiego wojska swoją dobrocią, 
swoim oddaniem i odwagąswoim oddaniem i odwagą

Z ks. abp. Stanisławem Kardynałem Dziwiszem, Metropolitą Krakow-
skim, rozmawia Krzysztof Stępkowski.
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ziemi, pochylenie głowy przed sztandarem, 
przywitanie z żołnierzami, nie były pusty-
mi znakami. On w ten sposób pokazywał 
swoje odniesienie i szacunek do Ojczyzny, 
i tego wszystkiego, co te symbole ozna-
czały. W pamięci mam spotkanie podczas 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Imponują-
ce spotkanie! Dwa razy w tamtym roku pa-
dał deszcz. Akurat wtedy, kiedy do Rzymu 
przybyli żołnierze. Od ołtarza patrzyliśmy na 
wojsko na placu Świętego Piotra, które mo-
kło w strugach ulewnego deszczu. Nie mo-
gli używać parasoli, więc stali twardo przed 
świętym Piotrem na Placu i przed Papieżem. 
A On dodawał im ducha. 

Papież podczas pielgrzymki do Polski 
w 1999 roku modlił się na cmentarzu 
w Radzyminie, gdzie spoczywają żołnie-
rze polegli w sierpniu 1920 roku, spo-
tkał się z ostatnimi żyjącymi obrońcami 
polskiej niepodległości podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. Nawiązywał przy 
różnych okazjach do tego wydarzenia 
w naszej najnowszej historii. Jak dzie-
dzictwo minionych wieków, nasza pol-
ska historia wpływały na świadomość, 
refleksję i nauczanie Jana Pawła II? Czy 
Papież miał swe ulubione wydarzenia 
historyczne, do których wracał?
Nie mógł nie wspominać Radzymina, bo 
przecież obraz z ks. Ignacym Skorupką, pro-
wadzącym żołnierzy do boju pod Radzymi-
nem, miał wymalowany na ścianie w Castel 
Gandolfo. Kiedy tam był, to codziennie spo-
zierał na tę wspaniałą historię polskiego woj-
ska. Ksiądz Skorupka na malowidle z Castel 
Gandolfo uchwycony jest w chwili śmierci, 

ale w jego oczach widać na-
dzieję. To zwycięstwo przy-
niosło wolność Polsce i Euro-
pie, bo przecież mówi się, że 
bolszewizm miał w planach 
rozszerzenie ideologii mark-
sistowskiej na całą Europę. 
Odrodzone państwo stawia 
mu czoło i zwycięża. To wy-
jątkowy moment w naszej 
historii. 
Papież bardzo dużo czytał. 
Ciekawe, że wśród mężów 
stanu najwyżej cenił marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, któ-
ra postać, jak wiemy, różnie 
była odbierana. Miał do nie-
go wielki szacunek. Zawsze 
podkreślał jego zasługi dla 
Ojczyzny. Będąc na Wawelu 
często modlił się przy jego 
grobie. Do antagonistów 
Józefa Piłsudskiego należał 
m.in. abp Adam Sapieha, 
metropolita krakowski. Jan 
Paweł II zawsze przypominał, 
że obaj urodzili się w tym 
samym roku i każdy z nich 
pełnił ważną rolę – Marsza-
łek Piłsudski jako Naczelnik 
Państwa i arcybiskup Sapieha 
jako Pater Patriae (Ojciec na-
rodu). Czasem Ojciec Święty 
przywoływał taką anegdotę, 

że gdy Piłsudski był w Krakowie, zwrócił się 
do arcybiskupa Sapiehy: Książę mnie pocho-
wa na Wawelu? A ten odpowiedział: Niech 
się Pan spieszy!

Co Ksiądz Kardynał czuł, żyjąc u boku 
świętego Kościoła?
Całe moje życie przez trzydzieści dziewięć lat 
układało się według życia i działalności Jana 
Pawła II. Nie miałem własnych programów. 
Służyłem Jego sprawie. Będąc przy Nim uda-
ło mi się zrealizować moje studia, dokto-
rat. Te moje osobiste sprawy biegły przy tej 
wielkiej osobowości, która dawała swemu 
otoczeniu bardzo dużo sił. Każdy kto z Nim 
dłużej przebywał, odczuwał promieniowanie 
Jego wielkiej siły ducha. Ojcu Świętemu słu-
żyło się z radością i satysfakcją, a to spra-
wiało, że człowiek się nie męczył. Najgorszy 
bowiem jest stres, lęk, który człowieka po-
trafi niszczyć. On żył bez tych lęków, stresów. 
Miał wielki dystans do wszystkich zewnętrz-
nych spraw, dlatego, że wszystko widział 
zawsze w optyce Bożej, religijnej. Wszystkie 
zewnętrzne problemy przepuszczał – powie-
dzieć można – przez filtr modlitwy i głębo-
kiej duchowej refleksji. 

Podczas swego pontyfikatu Ojciec 
Święty wynosił na ołtarze także ludzi 
związanych z wojskiem. Przykładem 
tego mogą być: św. Brat Albert i św. 
Rafał Kalinowski – uczestnicy Powsta-
nia Styczniowego, czy bł. ks. kmdr 
ppor. Władysław Miegoń, kapelan ma-
rynarzy i bł. ks. Józef Stanek, kapelan 
Powstania Warszawskiego. Co Papież 
chciał powiedzieć środowisku ludzi 

w mundurach poprzez te beatyfikacje 
i kanonizacje?
Przykład świętych lepiej przemawia do ludzi 
niż słowa. Przemawiają nie tyle słowem, co 
swoją postawą. Dla Jana Pawła II te dwie 
postacie, brat Albert i Rafał Kalinowski, mia-
ły znaczenie szczególne – przyczyniły się do 
zmiany Jego życia. Brat Albert porzucił ma-
larstwo, zostawił świat kultury i oddał się na 
służbę najbiedniejszym. Jan Paweł II porzucił 
aktorstwo, zostawił również karierę nauko-
wą i literacką, poszedł za głosem Chrystusa, 
za głosem powołania. Wykorzystywał póź-
niej te umiejętności w służbie Pana Boga. 
Zwłaszcza operowanie głosem i doskonałe 
oratorstwo. Z czasów Teatru Rapsodyczne-
go została mu też doskonała pamięć i to do 
ostatnich chwil życia. Święty Rafał Kalinow-
ski był dla niego przykładem wielkiej miłości 
do Ojczyzny, był także przeorem klasztoru 
Karmelitów w jego rodzinnych Wadowicach. 
To tam Karol Wojtyła przyjął szkaplerz.
Myślę, że przez wyniesienie na ołtarze ludzi, 
którzy w pewnym momencie swego życia 
byli żołnierzami, chciał powiedzieć, że moż-
na być świeckim, można być żołnierzem, ale 
równocześnie można pozostać w tym po-
wołaniu wojskowym człowiekiem świętym. 
Służba w wojsku nie zamyka nikomu drogi 
do świętości, wymaga większych kwalifika-
cji moralnych i pogłębiania życia religijnego. 
Przez służbę wojskową można osiągnąć do-
skonałość moralną i świętość. Święci i bło-
gosławieni wybrani spośród wojskowych 
to także przykłady tego, jak potrzebni są 
w wojsku kapelani na wysokim poziomie 
moralnym, jak wielka jest potrzeba wsparcia 
moralnego dla dowódców i szeregowych. 
Historia pokazała już nie raz, że duch w woj-
sku jest potrzebny.

Wielu wojskowych udało się na po-
grzeb Ojca świętego, obecni byli na 
Jego beatyfikacji, a teraz obecni będą 
w dniu kanonizacji. Co powiedziałby 
im Ojciec Święty, widząc ich na placu 
Świętego Piotra?
Czołem żołnierze! Idźcie z odwagą do przo-
du. Mam dla was szacunek. Nie zawiedli-
ście. Bądźcie przykładem dla kolegów, tak 
jak wasi dowódcy są przykładem dla was. 
Trzymajcie się tych wspaniałych zasad, które 
zawsze formowały Wojsko Polskie. Myślę, że 
chciałby umocnić ich i utwierdzić w przeko-
naniu, że są potrzebni na służbie człowieka. 
Nie na służbie polityków, ale właśnie na służ-
bie człowieka.

Powoli zbliża się dziesiąta rocznica od 
odejścia Jana Pawła II „do Domu Ojca”. 
Jakie myśli towarzyszyły Księdzu Kar-
dynałowi w tamtych dniach odcho-
dzenia do wieczności Ojca Świętego – 
w dniach wielkich rekolekcji? W jakim 
stopniu bł. Jan Paweł II obecny jest na-
dal w życiu Księdza Kardynała? 
On nas przygotowywał na swoje odejście. 
Wypełnił Plan Boży w stosunku do siebie 
i do Kościoła. Zawsze nam przypominał, że 
całe nasze życie powinniśmy tak układać, 
żebyśmy nie byli zaskoczeni, gdy przyjdzie 
moment spotkania z Panem Bogiem. On tak 

Audiencja Generalna, Jubileusz Wojska i Policji, 2000 r.Audiencja Generalna, Jubileusz Wojska i Policji, 2000 r.
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Kościołowi zawsze zależało na przygotowa-
niu młodych ludzi do sakramentu małżeń-
stwa i do życia w rodzinie. Wymagają tego, 
szczególnie dzisiejsze czasy, pełne zagrożeń 
dla życia małżeńskiego i rodzinnego. To 
przygotowanie jest procesem ciągłym i stop-
niowym, obejmuje trzy etapy: przygotowa-
nie dalsze, bliższe i bezpośrednie. Kościół 
poprzez swoją katechezę i inne działania 
duszpasterskie chce młodym ludziom ukazać 
znaczenie wyboru stanu życiowego i pomóc 
w podjęciu dojrzałej i rozważnej decyzji w tym
względzie.
– Katecheza przedmałżeńska ma nie tylko 
przekazywać konkretne informacje – chociaż 
o to też chodzi – ale przede wszystkim ma 
formować i kształtować prawidłowe posta-
wy moralne. Kodeks Prawa Kanonicznego 
mówi, że: „duszpasterze mają obowiązek 
troszczyć się o to, ażeby własna wspólnota 
kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki 
której stan małżeński zachowa ducha chrze-

ścijańskiego i będzie się doskonalił” (KPK 
kan. 1063). Ta pomoc jest udzielana między 
innymi poprzez osobiste przygotowanie 
do zawarcia małżeństwa, przysposabiające 
kandydatów do świętości ich nowego stanu
i jego obowiązków – powiedział ks. płk Ze-
non Surma.
Zgodnie z tymi zaleceniami, każdego roku
w wojskowej parafii w Bydgoszczy, odbywa 
się przygotowanie do zawarcia sakramen-
tu małżeństwa popularnie zwane „kursem 
przedmałżeńskim”. Całość oparta jest o pro-
gram zatwierdzony przez Konferencję Epi-
skopatu Polski. Podejmowanymi tematami 
są: określenie i pochodzenie małżeństwa, 
powołanie do małżeństwa i jego godność, 
nierozdzielność umowy małżeńskiej od sa-
kramentalnej godności, cele i przymioty mał-
żeństwa, zgoda przyczyną sprawczą małżeń-
stwa oraz prawo do jego zawarcia, określenie 
małżeństwa konkordatowego, małżeństwo 
kanoniczne i jego przeszkody. Omówiona 

Przed nową drogą życiaPrzed nową drogą życia
W Niedzielę Palmową zakończył się w parafii wojskowej pw. NMP Królowej Po-
koju w Bydgoszczy kurs przedmałżeński. W dziesięciu spotkaniach uczestniczyło
38 osób, głównie z rodzin wojskowych z Bydgoszczy i z pobliskich miejscowości.

Wspólne zdjęcie uczestników kursu przedmałżeńskiego, fot. archiwum parafiiWspólne zdjęcie uczestników kursu przedmałżeńskiego, fot. archiwum parafii

jest także, szczególnie ważna w dzisiejszych 
czasach, rola Kościoła wobec osób żyjących
w związkach niesakramentalnych. Na zakoń-
czenie całego cyklu katechez podjęty jest 
temat dotyczący rozmowy kanoniczno-dusz-
pasterskiej w kancelarii parafialnej przed ślu-
bem oraz szczegółowo wyjaśniony obrzęd 
zawarcia sakramentu małżeństwa.
– Dziś potrzeba młodym ludziom przeka-
zać nie tylko pewną ilość wiadomości trak-
tujących o małżeństwie i rodzinie, ale – co 
znacznie ważniejsze – kształtować wśród 
nich chrześcijański pogląd na te zagadnienia 
i postawę dającą zdolność do współpracy
z łaską Bożą w sakramencie małżeństwa oraz 
uodpornić na pseudonowoczesne poglądy 
sprzeczne z Bożym Objawieniem i nauką Ko-
ścioła – powiedział ks. płk. Zenon Surma.
Katechezy przedmałżeńskie odbywały się
w każdą niedzielę o godz. 17.00 (od 9 lutego 
do 13 kwietnia br.) i połączone były z reko-
lekcjami wielkopostnymi. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali na zakończenie zaświadczenie 
ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

ks. kpt. Tomasz Krawczyk

właśnie odchodził. W ostatnich godzinach, 
kiedy był jeszcze świadomy, prosił, aby czy-
tać mu Pismo Święte, aby Jego odchodzeniu 
na spotkanie z Panem Bogiem towarzyszyła 
modlitwa, Msza święta. To był człowiek wiel-
kiej refleksji, więc wiedział dokąd zmierza. 
Mimo, że odszedł do wieczności, jest wciąż 
obecny w życiu Kościoła. Ludzie zgłębiają 
Jego nauczanie, żywa jest Jego doktryna. 
Ciągle inspiruje, jest obecny w świadomo-
ści, sercach i pamięci ludzi. I wspiera ludzi. 
Nadal otrzymujemy wiele listów z podzięko-
waniami Panu Bogu za dar uzdrowienia za 

Jego wstawiennictwem. Wiele z nich dotyczy 
uzdrowień z chorób nowotworowych. Bywa 
też, że małżeństwa bezdzietne otrzymują 
łaskę potomstwa. Ja też często modlę się 
do Niego. Nieraz mówię tak: Ojcze Święty, 
tyle lat Ci służyłem, teraz Ty mnie wspieraj. 
I mnie wspiera.

Co zechciałby Ksiądz Kardynał przeka-
zać środowiskom mundurowym, kape-
lanom, żołnierzom i rodzinom wojsko-
wym przygotowującym się do przeżycia 
kanonizacji bł. Jana Pawła II? 

Wpatrzcie się jeszcze raz w Jego twarz. Ona 
cały czas do was mówi. Spójrzcie Mu w oczy. 
Tak jak to było za życia. Ludzie, którzy mieli 
okazję Go spotkać, do dziś wspominają Jego 
twarz i Jego oczy. Niech dalej przemawia do 
polskiego wojska swoją dobrocią, swoim od-
daniem i odwagą.

Księże Kardynale, dziękuję serdecznie 
za rozmowę.

Kraków, 12 lutego 2014 roku
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Fot. kpt. Justyna Balik
Karolina Anna Kwaśniewska
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W najstarszych polskich rocznikach zacho-
wała się zwięzła informacja: 966 Mesco dux 
Polonie baptisatur (Mieszko, książę Polski, 
przyjmuje chrzest). Niektóre z nich dodają: 
et fides katholica in Polonia recipitur (i wiara 
katolicka została w Polsce przyjęta).
Dla pokoleń Polaków „przemawia z jednaką 
zawsze mocą tajemnicza data tego począt-
ku, od której liczymy historię Ojczyny i Ko-
ścioła zarazem w dziejach Ojczyny. Historię 
Polski zawsze wiernej”. To wtedy „dokonało 
się owo historyczne przeniesienie Ducha,
a zarazem zapalenie znicza Ewangelii na zie-
miach naszych praojców” (św. Jan Paweł II, 
Gniezno, 3 czerwca 1979).
Miało to miejsce w Wielkopolsce, centralnej 
dzielnicy kraju Mieszka I, pierwszego histo-
rycznego władcy Polski.
W połowie X wieku jego państwo obejmo-
wało Wielkopolskę, Mazowsze, część Po-
morza. Pogańska ludność czciła lokalnych 
bogów, rozpowszechniony był kult dębów, 
świętych gajów, zmarłych palono na stosie,
a ich prochy składano w glinianych naczyniach 
– popielnicach. Kiedy w latach osiemdziesią-
tych do państwa Mieszka została włączona 
Małopolska i Śląsk, jego obszar wynosił ok. 
250 tys. km2, a ludność ok. 1–1,2 miliona.
Od lat trwa dyskusja nad motywami, które 
skłoniły Mieszka do przyjęcia chrześcijań-
stwa. Na podjęcie tej decyzji miały zapewne 
wpływ wydarzenia w zachodniej Europie.
W 962 roku król Niemiec, Otton I, został 
koronowany na cesarza proklamowanego 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dobie 
ówczesnego osłabienia władzy papieży cesar-
stwo poczęło pretendować do zwierzchnic-
twa nad całym chrześcijaństwem łacińskim; 
Chrystusowym nakazem głoszenia Ewangelii 
uzasadniano militarne podboje, szczególnie 
na wschodzie. Chrzest Mieszka mógł zapo-
biec takiej formie przymusowej chrystianiza-
cji. Źródeł Mieszkowej decyzji doszukiwano 
się też w jego trafnym rozpoznaniu znaków 
czasu. Ten wybitny władca, człowiek o szero-
kich horyzontach, wejście poprzez chrzest do 
zachodnioeuropejskiego kręgu cywilizacyjne-
go traktował jako problem o wielkiej wadze 
państwowej, decyzję o dalekosiężnych, wy-

biegających w przyszłość  konsekwencjach.  
Jego państwo, nazywane coraz częściej Pol-
ską, było niczym ten robotnik z Mateuszowej 
Ewangelii wezwany o godzinie jedenastej do 
pracy w winnicy. Można przypuszczać, że 
któryś  z kapłanów, którzy rozpoczęli ewan-
gelizację polskiej krainy, objaśnił księciu  sens 
tej przypowieści: każdy kto na wezwania 
Chrystusa wchodzi do Jego winnicy, nieza-
leżnie od godziny rozpoczęcia swej pracy, 
otrzyma od Niego odpłatę za swój trud.
W podjęciu decyzji o chrystianizacji kraju istot-
ną rolę odegrały także czynniki wewnętrzne. 
Wiara chrześcijańska ułatwiała unifikację 
Mieszkowego państwa, w którym ścierały się 
różne tradycje partykularne, na których straży 
stał kult pogański. Wynosiła osobę panują-
cego ponad ogół ludności, religijny akt ksią-
żęcej inwestytury, a szczególnie królewskiej 
koronacji, kreował władcę na mandatariusza 
Boga, uczestniczącego w sacrum. Chrystuso-
wa Ewangelia i katolickie prawdy wiary uka-
zywały mieszkańcom Mieszkowej Polski nowy 
porządek życia, wsparty na nieznanych dotąd 
zasadach i pojęciach, np. sprawiedliwości czy 
wiecznej nagrody za uczciwe życie. 
Przyjęcie chrztu przez Mieszka zostało po-
przedzone jego małżeństwem z Dobrawą, 
chrześcijanką, księżniczką z rodu Przemyśli-
dów panującego wtedy w Pradze. Z relacji 
kronikarzy, biskupa merseburskiego Thiet-
mara i Galla Anonima wynika, że Dobrawa 
wywarła osobisty wpływ na decyzję Mieszka: 
„Pracowała więc nad nawróceniem swego 
małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwór-
ca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, 
który Go tak srogo prześladował, pokajał 
się i pozbył na ustawiczne namowy swej 
ukochanej małżonki jadu przyrodzonego 
pogaństwa, chrztem świętym zmywając pla-
mę grzechu pierworodnego” (bp Thietmar
z Merseburga, Kronika, ks. IV).  
Zgodnie z tradycją Kościoła Mieszko, a za-
pewne także członkowie jego dworu, w Wiel-
ką Sobotę 966 roku otrzymali chrzest w imię 
Chrystusa, jednoczący ich ze śmiercią, złoże-
niem do grobu i zmartwychwstaniem Zba-
wiciela. Był to dzień 14 kwietnia. Od tej daty 
liczy się nowy czas naszej ojczyzny.

Gdzie ten chrzest się odbył, kto był jego 
szafarzem? Żadne ze źródeł nie odnotowa-
ło miejsca Mieszkowego chrztu. Odrzucając 
nieprzekonujące hipotezy, że ceremonia ta 
miała miejsce poza Polską (Praga, Ratyzbo-
na), ku jego polskiej geografii pośrednio pro-
wadzi zapiska w czternastowiecznym Roczni-
ku Trzaski. Jest tam mowa o dawnej fundacji 
siegajacej czasów chrztu Polski, o gro-
dzie Ostrów, założonym przez księżniczkę 
Dobrawę ku czci Matki Bożej. Ale który to 
Ostrów? Czy  to Ostrów Tumski w Poznaniu, 
stołecznym grodzie księcia Mieszka? Podczas 
badań archeologicznych natrafiono tam na 
relikty budynku pałacowego tzw. palatium. 
Natomiast pod nawą główną katedry po-
znańskiej w 1952 r. odkryto wapienną misę 
o kolistym kształcie. Przez wiele lat trwała 
dyskusja  czy jest to basen chrzcielny, czy też 
miejsce do mieszania wapna potrzebnego 
do inwestycji budowlanych. Po przeprowa-
dzeniu gruntownej analizy dokumentacji
z dawnych badań, ostatnie słowo w tej spra-
wie powiedziała prof. Zofia Kurnatowska 
(zmarła w ubiegłym roku). Jej zdaniem pod 
katedrą  znajdują się pozostałości kwadrato-
wego drewnianego budynku, wewnątrz któ-
rego zainstalowano basen chrzcielny w typie 
charakterystycznym dla terenów misyjnych, 
a takim była Wielkopolska.
Drugi z Ostrowów to Ostrów Lednicki na Je-
ziorze Lednickim. Szeroko znany z Ogólno-
polskich Spotkań Lednickich organizowanych 
przez o. Jana Górę OP. Miejsce dobrze zacho-
wanych reliktów z okresu chrztu Polski: jed-
nonawowej kamiennej świątyni, stanowiącej 
jedną z pierwszych nekropoli w państwie  
Piastów, reliktów kamiennego palatium z to-
warzyszącą budowlą na planie centralnym 
(interpretowaną początkowo jako kaplica);  
w  toku badań odkryto w niej  dwa, półkrzy-
żowe w rzucie zagłębienia, które uznano za 
baseny związane z obrzędem chrztu. Trwa 
dyskusja czy ujawnione na Ostrowie Lednic-
kim relikty to pozostałości  rezydencjalnego 
ośrodka pierwszych Piastów, czy może naj-
starszego na ziemiach polskich episcopium 
– rezydencji biskupiej. Może właśnie tam od-
był się Mieszkowy chrzest? 
Obrzęd ten łączy się z osobą Jordana, pierw-
szego znanego z imienia biskupa pełniącego 
posługę na ziemiach polskich, ustanowione-
go w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszko-
wym. Uważa się, że przybył do Polski wraz
z księżniczką Dobrawą i przez chrzest jedno-
czył z Chrystusem księcia Mieszka i naszych 
praojców. Jego osobie poświecę kolejny od-
cinek nowego cyklu. 

Jędrzej Łukawy 

Rozpoczęła się wędrówka po Polsce krzyża Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), prze-
kazanego w Niedzielę Palmową w Rzymie przez Ojca Świętego Franciszka delegacji 
młodych Polaków. Krzyż ten, a także drugi znak ŚDM, wizerunek Matki Bożej Salus 
Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), stanowią formę duchowego przygo-
towania do przyjęcia w 2016 r. Ojca Świętego i młodzieży całego świata w 1050 
rocznicę chrztu Polski. Bowiem „wspomnienie tej rocznicy zobowiązuje nas do po-
głębiania naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym życiem 
wyznawać: «Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem 
we wspólnocie Jego Kościoła» (List Pasterski Episkopatu Polski z 9 października 
2013). 14 kwietnia, w rocznicę Mieszkowego chrztu, krzyż i wizerunek Maryi zo-
stały powitane w Poznaniu, stolicy najstarszej polskiej diecezji, erygowanej w 968 
roku, „gdzie przed tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje Narodu, Państwa i Kościoła
(św. Jan Paweł II, Poznań, 20 czerwca 1983). Na łamach „NS”, w oczekiwaniu na tę 
znamienną rocznicę, będziemy publikować teksty rozświetlające początki chrześci-
jaństwa w Polsce i jego ponad tysiącletnią drogę. 

Mieszkowy chrzest Mieszkowy chrzest 
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11

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 11 marca 1900 r.
w Sowlinach koło Lima-
nowej, jako syn rolników, 
Wojciecha i Agaty z Ry-
siów. W 1911 r. podjął na-
ukę w I Gimnazjum w No-

wym Sączu. W połowie 1916 r., po ukończeniu 
IV klasy gimnazjum, wstąpił do Legionów Pol-
skich. Służył w 2 pułku ułanów Legionów. Po 
kryzysie przysięgowym i rozwiązaniu Legionów 
z większością legionistów II Brygady wstąpił do 
Polskiego Korpusu Posiłkowego. W lutym 1918 r.
po próbie przejścia przez II Brygadę frontu pod 
Rarańczą, pozostał po stronie austriackiej; zo-
stał internowany w Marmarosz-Sziget na Wę-
grzech, zwolniony został wiosna 1918 r. jako 
nieletni. Wrócił do rodzinnej miejscowości, 
gdzie działał w Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. 1 listopada 1918 r. dowodził akcją roz-
brajania Austriaków w Limanowej. Na wiosnę
1919 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskie-
go. Uczestniczył w odsieczy Lwowa i walkach 
z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. W ro-
ku szkolnym 1919/1920 uczył się w Prywat-
nym Gimnazjum Realnym Męskim Stanisława 
Jaworskiego w Krakowie. 13 lipca 1918 r. po-
nownie wstąpił do WP. W stopniu wachmistrza 
służył w 8. pułku ułanów. Brał udział w walkach 
z I Armią Konną Siemiona Budionnego, m.in.
w słynnej bitwie kawaleryjskiej pod Komarowem. 
Pod koniec 1920 r. został zdemobilizowany.

Ks. podpułkownik Józef Joniec (1900–1956) – kapłan diecezji krakowskiej,
kapelan 3. Dywizji Strzelców Karpackich

„W gmachu mini-
sterstwa, w biurze, 
w którym pracowała 
Floribeth, przez te 
wszystkie marcowe 

dni okna były otwarte na oścież. Dziew-
czyna słyszała piosenki na cześć Jana 
Pawła II. Pamięta, że wszyscy byli wtedy 
dla siebie serdeczni, otwarci. Miała pew-
ność, że nie tylko świąteczna atmosfera 
ulic wpadała do biurowych pokoi, ale 
było to tchnienie Ducha, Bożego Ducha, 
którego Jan Paweł II wlał w serca Kosta-
rykan. Było jej smutno, kiedy odjeżdżał, 
nie przeczuwała jeszcze wtedy, że spotka 
w go najdramatyczniejszej chwili swo-
jego życia”. (fragment książki Elżbiety 
Ruman, „Uzdrowiona. Kostarykański cud 
Jana Pawła II”)
Opowieść zaczyna się 2 marca 1983 r., kiedy 
na lotnisku kostarykańskim  San Josè ląduje 
papież Jan Paweł II. Na pierwszym planie zary-
sowują się cztery postacie: świeżo upieczony 
kleryk, który wkrótce przekroczy drzwi semi-
narium, policjant przydzielony do ochrony 
Ojca Świętego, nastolatek, który przyjechał 

Cud z Kostaryki
na spotkanie z papieżem oraz młoda Floribeth 
Mora Diaz. Tych samych bohaterów spotyka-
my za chwilę w procesie kanonizacyjnym bł. 
Jana Pawła II. Kleryk jest wówczas rektorem 
seminarium, w którym Ojciec Święty przeby-
wał w 1983 r. Nastolatek okazuje się być pro-
boszczem parafii, który pomoże Elżbiecie Ru-
man w sporządzeniu reportażu na Kostaryce. 
Policjant ożenił się z Floribeth i będzie jej to-
warzyszyć w czasie diagnozowania śmiertel-
nej choroby – tętniaka mózgu, a potem także 
w licznych spotkaniach z wiernymi, w których 
snuć będzie wraz z żoną opowieść o niezwy-
kłym cudzie za przyczyną bł. Jana Pawła II.  
Kiedy czytałam książkę „Uzdrowiona. Kostary-
kański cud Jana Pawła II”, entuzjazm autorki 
płynący z poznawania kultury mieszkańców 
Kostaryki, z zetknięcia się z  ich otwartością, 
udzielał się także i mnie. Książka ta to zarówno 
reportaż przyrodniczy opowiadający o kraju, 
który wielokrotnie w przewodnikach turystycz-
nych opisywany jako „ziemski zakątek raju”, 
przewodnik kulturowy zaglądający do domów 
Kostarykan, zwłaszcza do ich kuchni, jak i ra-
port śledczy, w którym autorka „buszuje w Wa-
tykanie”, odwiedza miejsca, w których Ojciec 

Święty Jana Paweł II przebywał podczas swojej 
pielgrzymki w 1983 r., spotyka się z ks. Sławo-
mirem Oderem, postulatorem procesu kano-
nizacyjnego bł. Jana Pawła II, a także z samą 
Floribeth Morą Diaz i jej rodziną.
Podczas konferencji zorganizowanej 2 kwietnia 
br. w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji War-
szawskiej Elżbieta Ruman podkreśliła, że cud 
uzdrowienia, którego doświadczyła Floribeth 
Mory Diaz, dotknął najpierw jej duszy. Otrzymała 
dar pokoju, jakiego nigdy wcześniej nie doznała. 
Dopiero potem stopniowo następowało uzdro-
wienie fizyczne. Zdaniem autorki wartość cudu 
polega na tym, że przynosi nadzieję w świecie, 
w którym często panuje smutek i rozpacz.
Zachęcam do przeczytania książki, która jest 
nie tylko dobrze sporządzonym dokumentem 
odkrywania, badania i zatwierdzania cudu z 
Kostaryki, świetnym reportażem, ale również 
wspaniałą opowieścią o tym, jak Bóg wkracza 
w życie człowieka i przemienia je w cud, który 
pociąga za sobą innych.
Elżbieta Ruman, Uzdrowiona. Kostarykański 
cud Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kra-
ków 2014, stron 228.

Karolina Anna Kwaśniewska
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panii włoskiej. W czasie bitwy o Monte Casino 
służył również jako sanitariusz na pierwszej 
linii walki. Pod szczytem nr 593, w tzw. Dom-
ku Doktora założył punkt opatrunkowy. Wraz
z dywizją przeszedł jej dalszy szlak bojowy 
przez przez Loretto, Ankonę, Asyż i Bolonię.
Po zakończeniu walk stacjonował z dywi-
zją we Włoszech. Uczestniczył w urządzaniu 
cmentarzy żołnierskich pod Monte Cassino,
w Loretto i Bolonii. Był jednym z inicjato-
rów budowy pomnika 3. Dywizji Piechoty na 
wzgórzu 593, przemawiał w czasie jego od-
słonięcia. We wrześniu 1946 r. przybył wraz 
z dywizją do Wielkiej Brytanii. Po jej rozwią-
zaniu podjął decyzję o powrocie do kraju.
13 czerwca 1948 r. dotarł do Gdyni.
We wrześniu 1948 r. został mianowany pro-
boszczem w Woli Justowskiej pod Krakowem, 
gdzie odnowił zabytkowy kościół. W lutym 
1948 r. został proboszczem i dziekanem w Oś-
więcimiu. W latach 1951-1956 był represjono-
wany przez SB. We wrześniu 1955 r. po powro-
cie z przesłuchania zasłabł przy ołtarzu. Wylew 
krwi do mózgu spowodował częściowy paraliż 
ciała i narządu mowy. Zmarł 21 grudnia 1956 r. 
Spoczywa na cmentarzu w Oświęcimu.
Odznaczony Medalem Niepodległości i trzy-
krotnie Krzyżem Walecznych. Jego imieniem 
nazwano ulice w Oświęcimiu i Balinie i Szkołę 
Podstawową nr 3 w Limanowej.

Bogusław Szwedo

W 1921 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w IV 
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Kra-
kowie i wstąpił do Seminarium Duchownego. 
Działał w kółkach naukowych, samopomoco-
wych, misyjnych i abstynenckich. 19 września 
1925 r. otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bi-
skupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy. Po 
święceniach został wikariuszem w Czarnym Du-
najcu, a w sierpniu 1930 r. proboszczem w Ba-
linie koło Chrzanowa. Ponieważ w nowo utwo-
rzonej parafii nie było kościoła, powołał komitet 
jego budowy. Po kilku miesiącach abp Sapieha 
poświęcił kościół przerobiony ze spichlerza.
Po wybuchu II wojny światowej podjął dzia-
łalność konspiracyjną. Ostrzeżony przez miej-
scowego volksdeutscha przed grożącym mu 
aresztowaniem uciekł do Krakowa. Następnie 
przez Słowacje dotarł na Węgry, gdzie pełnił 
posługę duszpasterską w polskich obozach. 
Później przez Jugosławie, Grecję i Turcje do-
tarł do Palestyny, gdzie wstąpił do Wojska Pol-
skiego. 7 lipca 1940 r. został kapelanem Kwa-
tery Głównej Brygady Strzelców Karpackich. 
12 stycznia 1941 r. mianowano go szefem 
służby duszpasterskiej Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich. Jako kapelan brygady 
uczestniczył w obronie Tobruku i walkach to-
czonych w Libii. 3 maja 1942 r. po przekształ-
ceniu Brygady w 3. Dywizję Strzelców Karpac-
kich został jej proboszczem.
W 1944 r. wraz z dywizją wziął udział w kam-
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Nie zabraknie dla nich miejsca w naszej pamięciNie zabraknie dla nich miejsca w naszej pamięci

Mszę św. koncelebrowali najbliżsi współpra-
cownicy biskupa Płoskiego i jego sekretarza
– kapelani Ordynariatu Polowego oraz kapła-
ni, którzy znali obydwu tragicznie zmarłych. 
W Eucharystii uczestniczyły rodziny bp. Pło-
skiego i ks. Osińskiego, przyjaciele, pracowni-
cy Kurii Polowej oraz siostry pallotynki od lat 
związane z Ordynariatem Polowym. Obecna 
była także Karolina Kaczorowska, małżonka 
Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezy-
denta RP na uchodźstwie.
Przed Mszą św. do krypty w podziemiach Ka-
tedry Polowej, z udziałem asysty honorowej, 
przeniesiono trumny z ciałami biskupów 
Władysława Bandurskiego, Tadeusza Pło-
skiego oraz ks. Jana Osińskiego. Doczesne 
szczątki duchownych znajdowały się do tej 
pory w Kaplicy Lotników. Ordynariusz woj-
skowy poświęcił nowe sarkofagi, w których 
złożone zostały trumny. Biskup Guzdek, 
kapelani, rodziny oraz przyjaciele zmarłych 
wspólnie modlili się w miejscu spoczynku 
biskupów i ks. Osińskiego. Przy sarkofagach 
złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.
Również 10 kwietnia w katedrze polowej spra-
wowane były Eucharystie w intencji ofiar kata-
strofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem. 
Poranną Mszę św. za dusze śp. bp. Tadeusza 
Płoskiego i śp. ks. Jana Osińskiego koncelebro-
wali ks. kmdr Janusz Bąk, kanonik honorowy 
kapituły katedralnej Ordynariatu Polowego 

oraz ks. płk. SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii 
Polowej Wojska Polskiego. Natomiast wieczo-
rem bp Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. 
podczas której przestrzegał przed wykorzysty-
waniem świątyń do pogłębiania podziałów
w społeczeństwie. – Dzień 10 kwietnia już od 
czterech lat wzbudza niezwykle silne emocje. 
Najpierw było to zjednoczenie wokół rodzin 
ofiar przeżywających wielka tragedię utraty bli-

skich (…), niestety po-
tem przyszedł czas spo-
rów, podziałów wza-
jemnych oskarżeń i nie-
nawiści. Nierzadko je-
steśmy też świadkami 
tego, że polityka mie-
sza się z modlitwą. To 
do nas Chrystus mówi: „Nie czyńcie z Domu 
mojego Ojca targowiska”. Chrystus także do 
nas kieruje te słowa – powiedział.
Jednocześnie podkreślił, że prawda o przy-
czynie katastrofy powinna zostać ujawniona, 
bo tylko ona może pomóc nam „przepędzić 
demony wzajemnych oskarżeń, podejrzeń
i pomówień”.
Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordyna-
riatu Polowego.

Uroczystości na Cmentarzu Wojskowym

Przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej 
pod Smoleńskiem na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie modlono 
się w intencji 96 pasażerów tragicznego lotu 
z 10 kwietnia 2010 r.  
– Lekarstwem na ból i cierpienie jest modlitwa 
i milczenie. Czasem ludzkie słowa nie wystar-
czają, dlatego wspominając tych wszystkich, 
których nazwiska zostały odczytane, odmów-
my modlitwę – powiedział bp. Józef Guzdek, 
który przewodniczył modlitwie.  

Wraz z Księdzem Bisku-
pem modlili się bp Jerzy 
Pańkowski, prawosławny 
ordynariusz wojskowy i bp
Mirosław Wola, ewange-
licki naczelny kapelan woj-
skowy.
Następnie delegacje złoży-
ły kwiaty i zapaliły znicze 
pod pomnikiem. Ich pa-
mięć uczczono kilkuminu-
tową ciszą i skupieniem. 
Uroczystość zakończyło 
odegranie utworu „Cisza” 
dokładnie w godzinie ka-
tastrofy, o 8:41.

W uroczystości uczestniczyli m.in. człon-
kowie rodzin ofiar katastrofy, Donald Tusk, 
prezes Rady Ministrów, Jerzy Wenderlich, 
wicemarszałek Sejmu, Tomasz Siemoniak, 
minister obrony narodowej, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warszawy.
Po zakończeniu uroczystości Minister Siemo-
niak złożył kwiaty na grobach żołnierzy oraz 
członków załogi samolotu.

Uroczystości w parafi ach wojskowych
i garnizonach 

Żagań
Uroczystości upamiętnienia ofiar katastrofy 
smoleńskiej rozpoczęły się od złożenia kwia-
tów i zapalenia zniczy pod pomnikiem gen. 
Tadeusza Buka przed siedzibą 34. Brygady 
Kawalerii Pancernej, w której Generał zdoby-
wał pierwsze szlify oficerskie.
Następnie w parafii wojskowej pw. Matki 
Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego sprawo-
wana była Msza św., w której udział wzięli 
żołnierze Garnizonu Żagań. 

Kętrzyn
Uroczystości na lotnisku Kętrzyn Wilamowo 
rozpoczęły się wciągnięciem flagi państwo-
wej na maszt. O godzinie 8.41 zawyły syreny 
zwiastując czas katastrofy samolotu rządowe-
go po Smoleńskiem. Podczas Apelu Pamięci 
odczytane zostały nazwiska ofiar. Następnie 
złożono wieńce pod obeliskiem upamięt-
niającym ofiary tragedii. W uroczystościach 
udział wzięli żołnierze 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej.

WAT
Żołnierze Wojskowej Akademii Technicznej 
wystawili posterunki honorowe i zapalili zni-
cze: przed obeliskiem upamiętniającym gen. 
Franciszka Gągora, szefa Sztabu Generalnego 
WP, tablicą upamiętniającą biskupa polowego 
Tadeusza Płoskiego, tablicą pamiątkową gen. 
broni Tadeusza Buka, dowódcy Wojsk Lądo-
wych oraz tablicą upamiętniającą wszystkie 
96 ofiary tragicznego lotu umieszczoną na 
budynku kościoła pw. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej na Boernerowie.
Delegacja uczciła też pamięć gen. Franciszka 
Gągora i gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego 
przy tablicach pamiątkowych znajdujących się 
przy  ul. Powstańców Śląskich na Bemowie,
a także oddała cześć ofiarom tragicznego lotu, 
składając wiązanki kwiatów na grobach i pod 
pomnikiem upamiętniającym tę katastrofę na 
Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Oprac. kak

Pamięć o biskupie Tadeuszu Płoskim, jego sekretarzu ks. płk. Ja-
nie Osińskim oraz pozostałych ofiarach katastrofy smoleńskiej 
uczczono wieczorem 9 kwietnia Mszą św. w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Jó-
zef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy porównał sytuację 
rodzin ofiar katastrofy do apostołów zdążających do Emaus. 
Zachęcał do ufności w Boże Miłosierdzie oraz wdzięczności za 
owoc życia duchownych, pełniących posługę w ordynariacie 
polowym, którzy zginęli w katastrofie samolotu. 
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Modlitwa ekumeniczna, Cmentarz Wojskowy na PowązkachModlitwa ekumeniczna, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Uroczysta Msza św. w intencji ofiar katastrofy Uroczysta Msza św. w intencji ofiar katastrofy 
smoleńskiej w parafii wojskowej w Żaganiusmoleńskiej w parafii wojskowej w Żaganiu

Obchody 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Ordynariacie PolowymObchody 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Ordynariacie Polowym
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Żyjemy w okresie świetności papiestwaŻyjemy w okresie świetności papiestwa

Zdaniem księdza-postulatora „żyjemy w cza-
sach wielkich, świętych papieży i w epoce 
świetności papiestwa”. Dlatego, jego zda-
niem, nadchodząca uroczystość kanonizacji 
Jana XXIII i Jana Pawła II pod przewodnic-
twem papieża Franciszka i z udziałem papie-
ża seniora Benedykta XVI powinna być oka-
zją do podziękowania Bogu za ten dar.
Zaprzeczył on pojawiającym się w mediach 
opiniom, jakoby wspólna kanonizacja Jana 
XXIII i Jana Pawła II była próbą pogodzenia 
jakichś frakcji w Kościele lub też pomniejsza-
nia znaczenia któregoś z papieży. Zwrócił 
uwagę na niebezpieczeństwo „spolonizowa-
nia” Jana Pawła II przez jego rodaków, któ-
rzy z miłości do papieża chcieliby uznać go 
niemalże za swoją własność. – Spotykając się 
podczas prac procesowych z ludźmi z całego 
świata od wielu z nich słyszałem słowa: to 
jest nasz papież – mówił ks. Oder. 
Podczas procesu beatyfikacyjnego, którego 
celem było orzeczenie na temat heroicz-
ności cnót Karola Wojtyły zeznania złożyło 
120 osób – poinformował polski kapłan. 
W sprawie przypadku niewytłumaczalnego 
uzdrowienia z choroby Parkinsona francu-
skiej zakonnicy s. Marie Simone Pierre – który 
to przypadek był kluczowy dla zakończenia 
procesu beatyfikacyjnego – przesłuchano
18 świadków. Natomiast 15 osób zeznawało 
w sprawie cudownego uzdrowienia Kosta-
rykanki Floribeth Mora Diaz, cierpiącej na 
nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Ten z kolei 
przypadek zadecydował o tym, że Jan Paweł 

– Przeżywamy okres świetności papiestwa – powiedział ks. Sławomir Oder, 
postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Jana Pawła II. W siedzibie Kon-
ferencji Episkopatu Polski w Warszawie 10 marca odbyła się prezentacja 
książki „Zostałem z Wami. Kulisy procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II”, 
będącej zapisem rozmowy, jaką z polskim księdzem przeprowadził Save-
rino Gaeta, włoski publicysta specjalizujący się w problematyce religijnej. 
Wydanie polskie jest nieco obszerniejsze, zawiera dwa dodatkowe rozdzia-
ły, które nie znalazły się we włoskim wydaniu.

II zostanie ogłoszony świętym. Mó-
wiąc o świadkach w obydwu pro-
cesach podkreślał, że sporo proble-
mu sprawiało zbieranie świadectw, 
gdyż wielu rozmówców należało 
lub należy do elit politycznych,
a przebieg procesów, jak i nazwiska 
świadków są objęte tajemnicą.
Jak ujawnił ks. Oder, po śmierci 
Jana Pawła II nastąpiło bardzo wie-
le uzdrowień z chorób nowotworo-
wych, ale nie były one brane pod 
uwagę w procesie, bowiem jed-
nym z jego wymogów jest trwałość
i nieodwracalność uzdrowienia. 
W przypadku nowotworu, gdzie 
istnieje możliwość reemisji, takie 
orzeczenie nie jest możliwe, musi 
bowiem minąć ok. 8-10 lat. Postu-
lator procesów potwierdził, że wie-
le małżeństw za sprawą modlitw wstawien-
niczych do Jana Pawła II może cieszyć się dziś 
z potomstwa.
Prowadzący spotkanie red. Krzysztof Ziemiec 
zapytał, czy gdyby nie stwierdzono żadnego 
cudu za przyczyną Jana Pawła II, to nie został-
by on ogłoszony błogosławionym i świętym. 
Ks. Oder przyznał, że niektóre środowiska
w Kościele promowały ideę ogłoszenia pa-
pieża Wojtyły męczennikiem, przez co nie 
byłoby konieczne dowiedzenie cudu za jego 
wstawiennictwem. Niemniej, z punktu widze-
nia norm procesowych, przypadek Jana Paw-
ła II nie spełniał wymogów prawa kanonicz-

nego co do męczeństwa.
– To nie jest tak, że to cud 
czyni świętego – tłumaczył 
postulator. – Cud w lo-
gice procesowej jest wy-
magany jako znak Boży. 
Kandydat do świętości ma 
być orędownikiem wobec 
Boga, bo to On jest jedy-
nym ‘autorem’ cudów i czy-
ni to, co chce. Skutecz-
ność modlitwy kandydata 
na ołtarze wynika z jego 
bliskości bycia z Bogiem,
a więc bycia świętym – 
podkreślił ks. Oder.
Wskazywał też, że proces 
kanonizacyjny nie ma cha-
rakteru konstytutywnego, 
to znaczy, nie „dekretuje” 
on świętego. – Świętym 
się jest, a Kościół jedynie 
stwierdza ten fakt na pod-
stawie analizy jego życia
i wsłuchując się w głos 
Pana Boga. To Bóg czyni 

cuda i czyni je dlatego, żeby potwierdzić, że 
dana osoba jest świętą – mówił ks. Oder.
Pytany o popularność relikwii Jana Paw-
ła II, które obecne są już w bardzo wielu 
miejscach świata, polski kapłan zaznaczył, 
że „potrzebujemy pewnych symbolicznych 
znaków, przywołujących pewne wartości”. 
Wyraził przy tym opinię, że czymś pożąda-
nym byłoby „oczyszczenie” idei relikwii i ich 
znaczenia.
– Trzeba pamiętać, że relikwie nie są ani 
znakiem magicznym, ani żadnym fetyszem,
a jedynie znakiem Bożej obecności wśród 
nas, znakiem obecności Boga w historii – 
tłumaczył ks. Oder. – Relikwie są mądrością 
Kościoła i jeśli tylko są dobrze rozumiane, to 
stają się znakomitym narzędziem ewangeli-
zacji i katechizacji – ocenił.
Książka zawiera też mało znane informację, 
mówił red. Ziemiec, podkreślił, że to z niej 
dowiedział się, że Papież myślał o rezygnacji 
ze Stolicy Apostolskiej, już w 1981 roku, jako 
znak sprzeciwu wobec represji spotykających 
rodaków w ogarniętej stanem wojennym 
Polsce. 
Książkę „Zostałem z Wami. Kulisy procesu 
kanonizacyjnego Jana Pawła II” opublikowa-
ło Wydawnictwo Niecałe.
Ks. Sławomir Oder (ur. 1960) jest księdzem 
diecezji toruńskiej, ukończył Papieskie Se-
minarium Rzymskie, a święcenia przyjął
w 1989 r. W 2000 r. został powołany na stano-
wisko prezesa Trybunału Apelacyjnego przy 
Wikariacie Rzymu. Po śmierci Jana Pawła II
otrzymał mandat postulatora w jego proce-
sach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Od 
czerwca 2013 r. jest przewodniczącym Try-
bunału Zwyczajnego Diecezji Rzymskiej.

Tomasz Królak, Krzysztof StępkowskiFo
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Ks. Sławomir Oder podczas prezentacji książkiKs. Sławomir Oder podczas prezentacji książki
„Zostałem z Wami”„Zostałem z Wami”
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Z innej stronyZ innej strony

Nie będzie księdzem?

Początkowo Karol Wojtyła wcale nie myślał o tym, 
żeby zostać księdzem. Wydawało mu się, że ma 
zupełnie inne powołanie – nade wszystko pocią-
gała go literatura i teatr. Chciał być aktorem, a jak 
mawiał Juliusz Osterwa: „aktor to nie jest błazen, 
to działacz pełniący swoje posłannictwo”.
Pamiętam jego pierwsze spotkanie z księciem 
metropolitą Adamem Stefanem Sapiehą – wspo-
minał ksiądz Edward Zacher, katecheta Karola 
Wojtyły. – Było to w maju 1938 roku. Metropoli-
ta przyjechał do Wadowic na wizytację. Parę dni 
wcześniej zawołałem Karola i powiedziałem do 
niego: „Lolek, przygotujesz sobie mowę powitalną, bo przyjeż-
dża nasz Metropolita”. Doskonale pamiętam, że napisał pięknie, 
a jeszcze ładniej powiedział.
Gdy ceremonia się skończyła, Metropolita chwycił mnie za rękę
i spytał: – A on co, księdzem będzie?
– Niestety nie! – odparłem.
– Szkoda, szkoda! Ale dlaczego? – dopytywał się Arcypasterz.
– Bo się zakochał w polonistyce. I już nawet wiersze pisze. Chce 
być aktorem.
– Szkoda, wielka szkoda! – raz jeszcze powtórzył Sapieha.

Niespodziewany rozwój kariery

Ksiądz Wojtyła prowadził właśnie konferencję dla mieszkanek 
bursy sióstr urszulanek w Lublinie. „Pewnego dnia – opowiada 
siostra Beata Piekut – pojawiła się cicha wiadomość, że Ksiądz 
Doktor ma nominację na biskupa”. Jak to uczcić? – gorączkowo 
zastanawiały się studentki. Po namyśle 
postanowiły wręczyć mu kwiaty i złożyć 
życzenia. „Czekałyśmy wszystkie na kory-
tarzu – mówi dalej siostra Beata. – Wresz-
cie otworzyły się drzwi i wyszedł Ksiądz 
Doktor. Zdziwiony zapytał: – Co wy tu 
robicie? Jednak zaledwie nasze delegat-
ki otworzyły usta, by wymówić pierwsze 
słowa gratulacji, rozległ się jego głośny 
protest: – Ja nic nie wiem! Wariata z czło-
wieka robią”. 

Śpiewający kardynał

Prace kardynała Wojtyły – teksty homilii
i przemówień, a także książki – przepisy-
wały na maszynie siostry zakonne. Jedna
z nich miała rozpocząć pracę z „Szefem”
o dziewiątej rano. Spóźniła się nieco. Kiedy 
weszła do gabinetu Kardynała, on zaczął 
śpiewać: „Umówiłem się z nią na dziewią-
tą, tak mi do niej tęskno już”. 

Samokrytyczny metropolita krakowski

Historię tę opowiedział ojcu Leonowi bi-
skup Wacław Skomorucha z Siedlec. Latem 
1965 roku zmarł biskup Czajka z Często-
chowy. Metropolita krakowski przyjechał 
na pogrzeb niemal w ostatniej chwili. Wita-
jąc się ze zgromadzonym episkopatem, po-
minął jakoś biskupa z Siedlec. Rychło jed-
nak się spostrzegł, zawrócił i rzekł: – Świnia 
jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! 
zeum wspomnień

Skromny papież

Wkrótce po inauguracji pontyfikatu na pa-
pieskie pokoje udało się wedrzeć grupie 
przyjaciół z Krakowa. Przyjaźń przyjaźnią, 
a Papież papieżem, więc przyklękli. – Nie 
róbcie szopek – powiedział Gospodarz. 

***
Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzić 
się z tym, że nowy papież nie chce korzystać z lektyki papieskiej, 
zwanej „sedia gestatoria”. „Bez sedia gestatoria Ojciec Święty nie 
będzie widziany, może więc jakiś podest?” – nie dawali za wygra-
ną „watykańczycy”. „Na podest nie wejdę, nie jestem mistrzem 
olimpijskim!” – oznajmi stanowczo Jan Paweł II

Fragmenty książki Kwiatki Jana Pawła II, oprac. Janusz Poniewier-
ski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Owiany sławą Wikary

Opowiada Tadeusz Kudliński: Zastałem go na stanowisku wikare-
go w kościele Najświętszej Marii Panny. Proboszczem-infułatem 
w tej „katedrze mieszczańskiej” był ksiądz Ferdynand Machay. 
Tenże opowiadał mi, że jego nowy wikary zyskał sobie niezwykłą 
popularność wśród parafian.

– Niech Pan sobie wyobrazi – pero-
rował mój dawny proboszcz, we-
redyk – jestem u siebie w zakrystii, 
ktoś puka, uchyla drzwi i zapytuje 
ciszkiem: czy jest ksiądz Wojtyła? 
Odpowiadam, że nie ma. Za chwilę 
puka drugi typ z tym samym za-

pytaniem, potem trzeci i piąty. Wszyscy pytają tylko o Wojtyłę.
A cóż u Boga Ojca! – wołam za którymś tam razem – ciągle tylko 
Wojtyła i Wojtyła! Jakby tu mnie nie było! Proboszcza!

Spotkanie z wykładowcą na KUL-u

Kiedyś pociąg, którym jechał wykładowca KUL, ksiądz Karol Wojty-
ła, spóźnił się. Czekający na egzamin studenci rozeszli się. Pozostał 
tylko jeden ksiądz, który nie znał Wojtyły – nie chodził na jego wy-
kłady, a do egzaminu przygotowywał się z pożyczonych notatek. Po 
dwóch godzinach wpadł zziajany Wojtyła. Ksiądz student, zapytał:
– Stary, ty też na egzamin?
– Na egzamin – przytaknął ksiądz Wojtyła.
– Facet się spóźnia, wszyscy się rozeszli, a ja czekam, bo muszę 
zdawać dzisiaj – wyjaśnił student.
– A co nie znasz Wojtyły? – zapytał nowo przybyły.
– Nie, to podobno nudny facet, nie chodziłem na jego wykłady, mó-
wili, że bardzo abstrakcyjne i bardzo trudne – tłumaczył student.
Od słowa do słowa rozmowa przekształciła się w... powtórkę ma-
teriału. Wojtyła pytał, słuchał i tak jasno tłumaczył zawiłe proble-
my filozoficzne, że student powiedział w pewnym momencie:
– Stary, jaki ty jesteś obkuty! Proszę cię, kiedy przyjdzie ksiądz 
profesor, nie wchodź przede mną na egzamin, bo po tobie na 
pewno obleję.
Jakież było jego przerażenie, kiedy usłyszał:
– Daj indeks, jestem Wojtyła.
Ksiądz zdał na czwórkę z plusem.

pytaniem potem trzeci i piąt

Oprac. kak

Kwiatki Jana Paw³a IIKwiatki Jana Paw³a II
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Nowy Dwór Mazowiecki
Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazo-
wieckim 6 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się obchody 74. rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej. W Eucharystii, której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Czyżyk, dzie-
kan nowodworski, udział wzięli m.in. płk rez. Alfred Kabata, prezes Zarządu 
Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Jan-
kowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Bożena 
Żelazowska, zastępca kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Po Mszy św. okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkoła ta 
również od 2009 r. uczestnicy w ogólnopolskim programie „Katyń… ocalić 
od zapomnienia”, w ramach którego sadzone są Dęby Pamięci. 
Druga część uroczystości odbyła się na skwerze im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego. Odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Uroczystość za-
kończyło złożenie białych róż pod nowo posadzonym Dębem Pamięci, który 
został poświęcony kpt. rez. sap. Stanisławowi Gołębiowskiemu. Jest to już 
szósty Dąb Pamięci posadzony w Nowym Dworze Mazowieckim.              ak

Radom
W kościele garnizonowym pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu Mszą 
św. sprawowaną przez ks. mjr. Krzysztofa Smolenia, proboszcza parafii, 
uczczono 220. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, szczególnie bitwy pod 
Racławicami. W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele parlamentu, władz 
państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe, żołnierze 42. Baza 
Lotnictwa Szkolnego, delegacja szkół noszących imiona bohaterów po-
wstania kościuszkowskiego oraz reprezentanci organizacji kombatanckich 
i ruchu ludowego Ziemi Radomskiej. Uroczystość uświetniła grupa rekon-
strukcyjna w strojach kosynierów z kosami na sztorc oraz konni żołnierze 
Tadeusza Kościuszki. Na zakończenie liturgii jej uczestnicy odśpiewali Rotę,
a następnie udali się pod pomnik płk. Jana Kilińskiego.                         K.S.

Wrocław
Mszą św. koncelebrowaną 6 kwietnia 2014 r. w parafii wojskowo-cywilnej 
pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu zakończyły się uroczyste obcho-
dy 70-lecia działalności IV Wojskowego Szpitala Klinicznego. W Eucharystii, 
której przewodniczył ks. płk Janusz Radzik, proboszcz parafii, wzięli udział 
pracownicy szpitala na czele z jego komendantem płk. dr. med. Grzegorzem 
Stoińskim, gen. bryg. Piotr Dzięgielewski, szef Inspektoratu Wojskowej Służ-
by Zdrowia, ks. prof. dr. hab. Andrzej Tomko, rektor Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, przedstawiciele władz miasta i województwa dolnośląskie-
go, kombatanci, reprezentanci firm, instytucji wojskowych i stowarzyszeń 
współpracujących z IV Wojskowym Szpitalem Klinicznym.
Na zakończenie Eucharystii ks. płk. Janusz Radzik odczytał specjalny list gra-
tulacyjny od biskupa polowego WP Józefa Guzdka, w którym podziękował 
personelowi szpitala „za trud i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia 
bliźniego, za każdy gest pomocy i współczucia oraz nadziei”. Prosił adre-
satów również, by pamiętali o tym, że „to Bóg jest Panem życia i śmierci,
w Jego ręku jest tchnienie życia i dusza każdego człowieka”.                M.Z.

Łódź
Podczas uroczystej Mszy św. w kościele garnizonowym 
pw. św. Jerzego 13 kwietnia 2014 r. nastąpiło odsłonię-
cie tablicy poświęconej saperom Ziemi Łódzkiej, którzy nie 
szczędzili własnej krwi ani życia, aby uchronić nowe poko-
lenia kraju przed niebezpiecznymi materiałami pozostały-
mi po II wojnie światowej. Eucharystii przewodniczył ks. 
ppłk dr Mariusz Śliwiński, naczelny kapelan saperów pol-
skich.  Tablica, która została wmurowana w ścianę świąty-
ni, przypomina postacie trzech bohaterskich saperów: mjr 
Mariana Żesławskiego, st. kpr. Zbigniewa Koszuta, sapera 
Zygmunta Skibę, którzy zginęli podczas rozminowywania 
ziemi łódzkiej. Widnieje na niej również emblemat pa-
miątkowego medalu (awers i rewers) wojsk inżynieryjnych
z 1996 r. W uroczystości udział wzięli członkowie 28. Koła 
Stowarzyszenia Saperów Polskich z Łodzi wraz z prezesem, 
płk. rez. Krzysztofem Bąkowskim oraz prezesem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia, płk. rez. Tadeuszem Dzikow-
skim. Obecny był również gen. bryg. dr Bogusław Bębe-
nek, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ, żołnierze
z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, harcerze, kombatanci 
i liczni sympatycy. Odsłonięcia tablicy dokonali m.in. syno-
wie śp. mjr. Mariana Żesławskiego, Karol i Jerzy.
Po Mszy św. na jej uczestników czekał talerz żołnierskiej 
zupy. Mogli również obejrzeć najnowszy sprzęt saperski
i poznać tajniki pracy sapera.                                       xpt

Inowrocław
6 kwietnia br. parafia wojskowa pw. św. Barbary i św. 
Maurycego w Inowrocławiu stała się miejscem, w którym 
w sposób szczególny będzie czczony Jan Paweł II. Dzięki 
staraniom ks. płk. Bogdana Radziszewskiego, proboszcza 
parafii, w dniu zakończenia rekolekcji wielkopostnych 
zostały uroczyście wprowadzone do świątyni relikwie 
bł. Jana Pawła II. W liturgii udział wzięli żołnierze z 56. 
Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Uroczystości towarzyszył 
śpiew pieśni ku czci Błogosławionego, którą skompono-
wał Ksiądz Proboszcz we współpracy z Panią organistką. 
Szczególnym momentem dla uczestników liturgii była ad-
oracja i możliwość ucałowania relikwii.                     M.D.

Gołdap
Matka Boża w kopii cudownego wizerunku z Jasnej Góry 
odwiedziła parafie diecezji ełckiej. W niedzielę, 6 kwiet-
nia 2014 r., po uroczystym przekazaniu obrazu przez 
parafię konkatedralną pw. NMP Matki Kościoła, ruszyła 
procesja do parafii pw. św. Leona, której kościół pełni 
funkcję kościoła garnizonowego. Żołnierze 15. Gołdap-
skiego Pułku Przeciwlotniczego brali aktywny udział
w procesji poprzez wystawienie kompani honorowej 
oraz asysty przy obrazie.
Uroczystej Mszy Św. powitania cudownego wizerun-
ku Matki Bożej przewodniczył ks. bp Romuald Kamiń-
ski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Po Eucharystii 
rozpoczęło się całonocne czuwanie przy obrazie wraz
z Pasterką Maryjną sprawowaną w intencji powołań. 
Następnego dnia podczas Mszy  św. nastąpiło pożegna-
nie obrazu. Kolejnym miejscem, które odwiedziła Matka 
Boża w swym cudownym wizerunku, była parafia pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Grabowie.                     M.K.




