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PAPIESK A INTENCJA NA MA JPAPIESK A INTENCJA NA MA J
Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Ko-
ścioła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Numer zamknięto 12 maja 2014 r.

Na okładce:
Pielgrzymi podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 
plac św. Piotra, 27 kwietnia 2014 r.

Dwaj uczniowie
z Emaus, gdy wy-
chodzili z Jerozolimy, byli jak błądzący, ale 
nie wtedy, gdy do niej wracali! W drodze 
powrotnej byli świadkami nadziei, którą 
jest Chrystus! Ponieważ spotkali Jego, zmar-
twychwstałego Wędrowca.
Także my możemy stać się „zmartwychwsta-
łymi wędrowcami”, jeśli Jego Słowo rozpa-
la nasze serca, a Jego Eucharystia otwiera 
nasze oczy na wiarę i karmi nas nadzieją
i miłością. Także my możemy iść u boku braci 
i sióstr smutnych i zrozpaczonych, i rozpa-
lić ich serca Ewangelią, łamać z nimi chleb 
wspólnoty.
Niech Święty Jan Paweł II pomoże nam być 
„zmartwychwstałymi wędrowcami”. 
Amen.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. 
sprawowanej 4 maja w kościele polskim 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Rzymie.

śpiewa i raduje się, i stąd wyrusza ponownie 
na peryferie Rzymu…
Bracia i siostry, jesteście częścią narodu, 
który był bardzo doświadczany w swojej 
historii. Naród polski dobrze wie, że aby 
wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę 
i krzyż (por. Łk 24, 26). Święty Jan Paweł II, 
jako godny syn swej ziemskiej ojczyzny, po-
szedł tą drogą. Podążał tą drogą w sposób 
przykładny, przyjmując od Boga całkowite 
ogołocenie. Dlatego „jego ciało spoczywa
w nadziei” (por. Dz 2, 26; Ps 16, 9).
A my? Czy jesteśmy gotowi pójść tą drogą? 
Wy, drodzy bracia, którzy tworzycie dziś 
wspólnotę chrześcijańską Polaków w Rzy-
mie, czy chcecie pójść tą drogą?
Święty Piotr także głosem świętego Jana 
Pawła II mówi do was: „W bojaźni Bożej 
spędzajcie czas swojego pobytu na obczyź-
nie” (1 P 1, 17). Jesteśmy w drodze, ale 
nie powinnyśmy być błądzącymi! Jesteśmy 
pielgrzymami, nie włóczęgami – jak mawiał 
święty Jan Paweł II.

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy głos Pio-
tra, który z mocą głosi zmartwychwstanie 
Jezusa. A w drugim czytaniu ponownie sam 
Piotr potwierdza Zmartwychwstanie. Piotr 
jest mocnym punktem odniesienia wspólno-
ty, ponieważ opiera się na skale, którą jest 
Chrystus. Takim był Jan Paweł II – prawdziwa 
skała zakotwiczona w wielkiej Skale Jezusa.
W tydzień po kanonizacji Jana XXIII i Jana 
Pawła II zebraliśmy się w kościele polskim
w Rzymie, aby podziękować Panu za dar świę-
tego Biskupa Rzymu, syna waszego narodu. 
W tym kościele, do którego przybywał ponad 
osiemdziesiąt razy! Przybywał tutaj zawsze,
w różnych okresach swego życia i życia Polski.
W chwilach smutku i przygnębienia, kiedy 
wszystko wydawało się stracone, on nie tra-
cił nadziei, ponieważ jego wiara i nadzieja 
były skierowane ku Bogu (por. 1 P 1, 21).
W ten sposób był skałą, opoką dla tej wspól-
noty, która tutaj się modli, tutaj słucha Sło-
wa Bożego, przygotowuje się do sakramen-
tów i je sprawuje, przyjmuje potrzebujących, 

Piotr, świadek nadziei, którą jest Chrystus

Ojciec Święty FranciszekOjciec Święty Franciszek

Zmiana nazw dwóch parafii Ordynariatu PolowegoZmiana nazw dwóch parafii Ordynariatu Polowego
po kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II po kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II 
W związku z kanonizacją bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II dwie parafie Ordynariatu Polowego otrzymały nowe nazwy. 

Zgodnie z kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 8 Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce: 
-  w nawiązaniu do dekretu z 12 września 2011 roku (L.dz. 1105/SOK/2011) Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa w Bartoszycach zmienia 

nazwę z Błogosławionego  Jana XXIII na Świętego Jana XXIII,
-  w nawiązaniu do dekretu z 29 czerwca 2001 roku (L.dz. 611/5-SOK/2001) Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa w Warszawie-Wesołej zmie-

nia nazwę z Błogosławionego Jana Pawła II na Świętego Jana Pawła II.
Dekret w sprawie zmiany nazwy tych dwóch parafii wydał 27 kwietnia br. biskup polowy Józef Guzdek. 

Rozkaz został wykonanyRozkaz został wykonany
Najnowszy numer naszego dwutygodnika 
poświęcamy kanonizacji błogosławionych 
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.  Chcemy 
upamiętnić to jedno z największych wyda-
rzeń w życiu Kościoła ostatnich lat. Byliśmy 
na placu św. Piotra razem z delegacją Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej oraz funk-
cjonariuszami służb mundurowych. Towa-
rzyszyliśmy także harcerzom ze Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszeniu 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji 
Skautingu Europejskiego oraz Związku Har-
cerstwa Polskiego (kolejność podaję według 
liczby uczestników na uroczystościach).

Dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, opiekującego się Polakami poza granica-
mi kraju mogliśmy uczestniczyć w koncercie
w Bazylice Santa Maria Maggiore, dedykowa-
nemu św. Janowi Pawłowi II w hołdzie oraz 
Mszy św. dziękczynnej, której przewodniczył 
kard. Angelo Comastri, wikariusz generalny 
Państwa Watykańskiego. Przez lata pozostanie 
w nas wspomnienie tych wyjątkowych, pełnych 
radości dni, i ich niepowtarzalnej atmosfery.  
Dobrze, że wbrew kilku opiniom prześcigają-
cym się w odcinaniu od „tej religijnej uroczy-
stości”, Wojsko Polskie chciało uczestniczyć
i uczestniczyło w tej wyjątkowej z punktu wi-

dzenia nie tylko duchowego, ale i historycz-
nego chwili. 
Wojsko jest zawsze obecne wszędzie tam, 
gdzie w historii Narodu dzieją się sprawy 
ważne. Nie zabraknie wojska i na Monte 
Cassino, i podczas obchodów 70 rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, nie 
zabraknie ich także 4 czerwca w rocznicę 
pierwszych, częściowo wolnych wyborów. 
Nie chodziło tylko o obecność, ale przede 
wszystkim o godną reprezentację wszyst-
kich warstw społecznych państwa, którego 
wojsko jest symbolem. Dobrze, że żołnierze 
i pracownicy wojska pokazali na placu św. 
Piotra plakat, na którym napisali, że przy-
byli tam „z rozkazu serca”.  Rozkaz został 
wykonany.

Krzysztof Stępkowski
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W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej 
Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II ze-
chciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znaj-
dują się chwalebne rany Jezusa zmartwych-
wstałego.
Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał 
się apostołom, wieczorem tego samego dnia 
po szabacie, w dniu Zmartwychwstania. Ale 
tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy 
inni powiedzieli mu, że widzieli Pana, od-
powiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie 
tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus 
ukazał się ponownie w Wieczerniku, pośród 
uczniów i był tam również Tomasz. Zwrócił 
się wówczas do niego i poprosił, by dotknął 
Jego ran. Wówczas ten szczery człowiek, 
przyzwyczajony do osobistego sprawdzania, 
ukląkł przed Jezusem i powiedział: „Pan mój 
i Bóg mój” (J 20, 28).
Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale 
są również sprawdzianem wiary. Dlatego 
w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego rany 
nie zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są 
trwałym znakiem miłości Boga do nas i są 
niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by 
wierzyć, że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że 
Bóg jest miłością, miłosierdziem i wiernością. 
Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze do chrze-
ścijan: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowie-
ni” (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).
Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II mieli odwagę 
oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranio-
nych rąk i Jego przebitego boku. Nie wsty-
dzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, 
Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego 
brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej oso-
bie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj 
ludzie mężni, pełni parezji [szczerości] Ducha 
Świętego i złożyli Kościołowi i światu świa-
dectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.
Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwu-
dziestego wieku. Poznali jego tragedie, 
ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był
w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Je-
zusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana 
historii; silniejsze było w nich miłosierdzie 
Boga, które objawia się w tych pięciu ranach; 
silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi.
W tych dwóch ludziach kontemplujących 

rany Chrystusa i świadkach Jego miłosierdzia 
była „żywa nadzieja” wraz z „radością nie-
wymowną i pełną chwały” (1 P 1,3.8). Na-
dzieja i radość, jaką zmartwychwstały Chry-
stus daje swoim uczniom i których nic i nikt 
nie może ich pozbawić. Paschalna nadzieja 
i radość, przeszedłszy przez tygiel odarcia
z szat, ogołocenia, bliskości z grzesznikami 
aż do końca, aż do mdłości z powodu go-
ryczy tego kielicha. Oto są nadzieja i radość, 
jaką dwaj święci papieże otrzymali w darze 
od zmartwychwstałego Pana i z kolei prze-
kazali obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za 
to nagrodę wieczną.
Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspól-
nota wierzących w Jerozolimie, o której mó-
wią nam Dzieje Apostolskie (por. 2, 42-47). 
Jest to wspólnota, w której żyje się tym, co 
najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy miło-
ścią, miłosierdziem, w prostocie i brater-
stwie.
Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór 
Watykański. Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł 
II współpracowali z Duchem Świętym, aby 
odnowić i dostosować Kościół do jego pier-
wotnego obrazu, który nadali mu święci

Odważni pasterze XX wiekuOdważni pasterze XX wieku

w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to 
właśnie święci prowadzą Kościół naprzód 
i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, 
św. Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo 
Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić
i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, 
który sam był prowadzony. To była jego wiel-
ka posługa dla Kościoła. Był papieżem posłu-
szeństwa Duchowi Świętemu.
W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Pa-
weł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak 
powiedział, że chciałby zostać zapamię-
tany jako papież rodziny. Chętnie to pod-
kreślam w czasie, gdy przeżywamy proces 
synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, 
któremu na pewno On z nieba towarzyszy 
i go wspiera.
Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu 
Bożego wstawiają się za Kościołem, aby
w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego 
był on posłuszny Duchowi Świętemu w po-
słudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas 
obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami 
Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bo-
żego Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzie-
ję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
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Homilia wygłoszona przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 27 kwietnia 2014 rokuHomilia wygłoszona przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 27 kwietnia 2014 roku
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Rzym zdobyty przez Polaków

Noc poprzedzająca kanonizację należała do 
Polaków. Niektórzy szacują, że jedna trzecia 
pielgrzymów przybyłych do Wiecznego Miasta 
to właśnie rodacy Jana Pawła II. Tysiące zgro-
madziło się na ulicach prowadzących do Waty-
kanu, aby gdy o świcie zostanie otwarty plac 
św. Piotra, zająć miejsce jak najbliżej ołtarza.
Kilkanaście tysięcy Polaków zebrało się na 
placu Navona przed kościołem św. Agniesz-
ki, gdzie trwało całonocne czuwanie przed 
kanonizacją. Kazimierz Hojna, animator tań-
ców nad Jeziorem Lednickim, poprowadził 
radosne tańce uwielbienia, a grali i śpiewali 
Siewcy Lednicy.
– Jak się skończy czuwanie, tańczymy na 
wszystkich placach Rzymu – zachęcał Hojna.
Długa kolejka ustawiła się do krzyża Świa-
towych Dni Młodzieży, umieszczonego przy 
ołtarzu głównym kościoła św. Agnieszki,
w którym mieściło się zaledwie kilkaset osób. 
O 21.30 odśpiewano Apel Jasnogórski, odmó-
wiono dziesiątkę różańca, a o 21.37 – w godzi-
nę śmierci Jana Pawła II odśpiewano „Barkę”
i litanię do Jana Pawła II. Do modlących się Po-
laków spontanicznie przyłączali się pielgrzymi 
innych narodowości, np. śpiewając ulubioną 
pieśń Jana Pawła II w swoich językach.
Przemówił też, owacyjnie witany, kard. Sta-
nisław Dziwisz, obchodzący tego dnia swoje 
75. urodziny. Przypomniał, że śmierć papieża 
nastąpiła w sobotę przed Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego, a odchodził On w otoczeniu 
młodzieży z całego świata. – Radujmy się
z Jego wejścia do chwały świętych – wezwał 
zgromadzonych. Dodał, że dziś „Jan Paweł II
przemawia dalej poprzez młodzież”. – Li-
czymy na to, że będziecie teraz głosem Jana 
Pawła II we współczesnym świecie! – wołał 
metropolita krakowski.
Wcześniej w kościele Il Gesu modlili się druh-
ny i druhowie ze związków i organizacji 
harcerskich. Mszy św. przewodniczył biskup 
Józef Guzdek, Biskup Polowy WP. W homi-
lii biskup zachęcał młodzież do odważnego 

Uroczystości kanonizacyjne w Rzymie i w PolsceUroczystości kanonizacyjne w Rzymie i w Polsce
Kanonizacja błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II
należy do wydarzeń historycznych, o których długo będziemy 
pamiętać. Parafie garnizonowe i kapelani także włączyli się
w zorganizowanie i przygotowanie duchowego przeżycia uro-
czystości w łączności z wiernymi na placu św. Piotra. 

dawania świadectwa 
o Chrystusie w swoich 
środowiskach. Ordyna-
riusz wojskowy wręczył 
bilet, który otrzymał na 
uroczystości kanoni-
zacyjne druhnie, która 
przybyła do Rzymu  ze 
Skautami Europy, za, 
jak się wyraził, odwagę 
i głośny meldunek o li-
czebności harcerzy podczas poprzedzającego 
Eucharystię apelu. 
W spotkaniu z harcerzami i skautami wzięły 
udział Anny Komorowska, małżonka Prezy-
denta RP i Karolina Kaczorowska, wdowa po 
ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie, Ry-
szardzie Kaczorowskim. W apelu i Mszy św. 
wzięło udział blisko tysiąc harcerzy i skau-
tów. Przed ołtarzem stanęły sztandary ZHR 
oraz flagi Skautów Europy. Liturgię słowa 
oraz oprawę muzyczną przygotowali harce-
rze i skauci.

Kanonizacja dwóch papieży

Od wczesnych godzin rannych w okolicach 
placu św. Piotra zgromadziły się nieprzebrane 
tłumy pielgrzymów. Zdecydowaną większość 
stanowili Polacy i Włosi. Na pół godziny przed 
rozpoczęciem uroczystości zaczęły bić dzwo-
ny bazyliki św. Piotra. Nad głowami widniały 
transparenty, głównie z nazwami miejscowo-
ści, m.in.: parafii Sotto il Monte Jana XXIII, 
Wadowic i innych polskich miejscowości. Na 
barierkach przed pierwszym rzędem wiernych 
zawieszono wielki napis w języku angielskim: 
„Thank you” – „Dziękujemy”. Powiewały fla-
gi, przede wszystkim polskie, ale można było 
też dostrzec np. francuskie, meksykańskie, 
ukraińskie, libańskie, watykańskie, kubańskie 
i chińskie. Wojsko Polskie zaakcentowało 
swoją obecność transparentem: „Jesteśmy tu 
z rozkazu serca – Wojsko Polskie” i zdjęciem 
Jana Pawła II przyjmującego zbroje husarską 
podczas spotkania z wojskiem w 1991 roku 
w Zegrzu Pomorskim.

Ołtarz kanonizacyjny zo-
stał ozdobiony przywie-
zionymi specjalnie na ten 
cel z Ekwadoru bukietami 
30 tys. róż w kolorze bia-
łym, żółtym, pomarań-
czowym i czerwonym. 
Na frontonie bazyliki św. 
Piotra widniały portrety, 
które były obecne pod-
czas beatyfikacji, w 2000 
– Jana XXIII i w 2011 
– Jana Pawła II – sporzą-
dzony na podstawie fo-
tografii wykonanej przez 
polskiego fotoreportera 
Grzegorza Gałązkę.

Przed Mszą św. wierni zebrani na placu św. 
Piotra odmówili po włosku Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego. Poszczególne części Ko-
ronki przeplatane były fragmentami homilii 
bł. Jana Pawła II z kanonizacji s. Faustyny 
Kowalskiej, z których pierwszy odczytano po 
polsku, a także dwóch przemówień bł. Jana 
XXIII o Miłosierdziu Bożym.

Święci Kościoła powszechnego

Po Litanii do Wszystkich Świętych, prefekt 
Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, kard. Ange-
lo Amato w towarzystwie postulatorów, ks. 
prałata Sławomira Odera, odpowiedzialne-
go za proces kanonizacyjny bł. Jana Pawła II
oraz o. Giovangiuseppe Califano OFM, od-
powiedzialnego za proces kanonizacyjny Jana 
XXIII, podeszli do papieża i poprosili, aby 
przystąpiono do kanonizacji błogosławio-
nych. Prośby zostały powtórzone trzykrotnie.
„Ojcze Święty, Święta Matka Kościół usilnie 
prosi, aby Wasza Świątobliwość zaliczyła do 
katalogu świętych błogosławionych Jana 
XXIII i Jana Pawła II i aby jako tacy mogli być 
czczeni jako święci przez wszystkich wier-
nych” – powiedział kard. Amato, prosząc
o kanonizację po raz pierwszy.
Na te słowa papież odpowiedział: „Bracia 
najmilsi, wznieśmy nasze modlitwy do Boga 
Ojca Wszechmogącego przez Jezusa Chry-
stusa, aby za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi Panny i wszystkich świętych wspierał 
swoją łaską to, co uroczyście dokonujemy. 
Wysłuchaj Panie łaskawie nasze prośby, aby 
to, co czynimy przez naszą posługę Tobie się 
podobało i przyczyniło się do rozwoju Ko-
ścioła. Przez Chrystusa Pana naszego”.
Prosząc po raz drugi kard. Amato mówił: 
„Ojcze Święty, umocniony jednomyślną mo-
dlitwą Kościół Święty usilniej prosi, aby Wa-
sza Świątobliwość zaliczyła tych swoich wy-
branych synów do katalogu świętych”. Na te 
słowa Ojciec Święty odpowiedział: „Przyzy-
wajmy więc Ducha Ożywiciela, aby oświecił 
nasz umysł i aby Chrystus Pan nie pozwolił 
swojemu Kościołowi błądzić w tak ważnym 
dziele”.
Trzecią z próśb poprzedzono śpiewem hymnu 
do Ducha Świętego – Veni Creator Spiritus. 
Po ostatniej prośbie papież wygłosił formułę 
kanonizacyjną, brzmiącą: „Na chwałę Świę-
tej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia Fo
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katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego 
życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa 
Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym 
namyśle, po licznych modlitwach i za radą 
wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy 
i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII
i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do 
katalogu świętych, polecając, aby odbierali 
oni cześć jako święci w całym Kościele”.
Po tych słowach rozległy się rzęsiste brawa, 
także w sektorze dziennikarskim na dachu 
kolumnady okalającej plac św. Piotra.
Zaraz potem przy wtórze pieśni „Wychwa-
lajcie Pana, śpiewajcie Panu” na ołtarz wnie-
siono relikwie obydwu świętych: relikwiarz
z krwią Jana Pawła II i relikwiarz z fragmen-
tem skóry Jana XXIII, pobranej podczas jego 
ekshumacji przed beatyfikacją w 2000 r.
Relikwie papieża Roncallego do ołtarza nio-
sło sześć osób w tym krewni: Letizia Roncalli, 
Beltramino Roncalli, Maria Roncalli, Flaviano 
Roncalli, burmistrz Sotto il Monte oraz pre-
zes stowarzyszenia Jana XXIII. Relikwie pa-
pieża Wojtyły niosło też sześć osób, w tym 
uzdrowiona przezeń prawniczka z Kostaryki 
– Floribeth Morez Diaz oraz Julka Lipińska
z Konina, Andrea Maria Moubarak, Giuseppe 
Tett, Veronica de Andreis, Julia Desilets.
Potem kard. Amato w imieniu całego Kościoła 
poprosił, aby Ojciec Święty polecił wydać List 
Apostolski o dokonanej kanonizacji. „Tak za-
rządzamy” – odpowiedział krótko Franciszek.

Odważni pasterze XX wieku,
papieże Soboru Watykańskiego II

„Byli kapłanami, biskupami i papieżami 
dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, 
ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był
w nich Bóg” – mówił papież Franciszek o Janie 
Pawle II i Janie XXIII w homilii podczas Mszy 
św. kanonizacyjnej. Ojciec Święty podkreślił, 
że nowi święci dawali swoimi pontyfikatami 
świadectwo Bożej dobroci i miłosierdzia. Jana 
Pawła II nazwał Ojciec Święty „papieżem ro-
dziny”, podkreślając, że sam Wojtyła chciał 
być tak właśnie zapamiętany. (Całość homilii 
publikujemy na trzeciej stronie).
W pięciu językach: hiszpańskim, arabskim, 
angielskim, chińskim i francuskim zanoszo-
no do Boga wezwania Modlitwy Wiernych 
podczas Mszy św. kanonizacyjnej. Modlono 
się o pokój i ustanie nienawiści na świecie, 
za grzeszników i błądzących, w obronie życia 
oraz za ludzi kultury, nauki i rządzących. Po 
francusku modlitwę wypowiedziała siostra 
Marie Simon-Pierre Normand, uzdrowiona 
za wstawiennictwem Jana Pawła II, który to 
cud posłużył do Jego beatyfikacji.

Realizujcie ich nauczanie!

W wieńczącej uroczystość modlitwie Regina 
coeli papież Franciszek wezwał do uczczenia 
pamięci świętych papieży – wypełniając ich na-
uczanie. Ojciec Święty podziękował za obec-
ność papieżowi-seniorowi Benedyktowi XVI, 
a także kardynałom, biskupom i kapłanom 
za udział w koncelebrze. Wyraził wdzięcz-
ność oficjalnym delegacjom z różnych krajów, 
„przybyłym, aby złożyć hołd dwóm papie-
żom, którzy wnieśli trwały wkład do sprawy 
pokoju i rozwoju narodów”. Podziękował też 

władzom włoskim „za cenną współpracę” 
przy organizacji tego wydarzenia.
Zwracając się do pielgrzymów z diecezji Ber-
gamo i Krakowa, Franciszek zaznaczył, że 
najlepszym sposobem uczczenia obu świę-
tych papieży będzie wierne wypełnianie ich 
nauczania.
Na zakończenie pozdrowił wszystkich piel-
grzymów zgromadzonych na placu Świętego 
Piotra i w innych miejscach Rzymu oraz tych, 
którzy wzięli udział w tych uroczystościach 
za pośrednictwem radia i telewizji. Oddziel-
nie pozdrowił chorych i osoby w podeszłym 
wieku, którym – jak przypomniał – byli szcze-
gólnie bliscy nowym świętym.
Uroczystość zakończyła się długim przejaz-
dem papieża pomiędzy sektorami wiernych, 
którzy wznosili na jego cześć okrzyki: „Viva il 
Papa!” – „Niech żyje Papież!”.
Papieżowi przy ołtarzu towarzyszyli kard. 
Agostino Vallini, wikariusz Ojca Świętego dla 
diecezji Rzymu, kard. Stanisław Dziwisz, se-
kretarz Jana Pawła II i bp Francesco Beschi, 
biskup Bergamo – diecezji pochodzenia Jana 
XXIII oraz kardynałowie Angelo Sodano i Gio-
vanni Battista Re. W koncelebrze uczestni-
czyło ok. 150 kardynałów i 1000 biskupów, 
wśród nich ok. 70 z Polski, oraz 6 tys. księży. 
We Mszy św. kanonizacyjnej świętych Jana 
XXIII i Jana Pawła II uczestniczyły 93 oficjalne 
delegacje państwowe. Wśród nich 24 głowy 
państw, m.in. prezydenci Włoch i Polski, Gior-
gio Napolitano i Bronisław Komorowski, któ-
rzy reprezentowali kraje pochodzenia świętych 

papieży. Wśród koronowanych głów przybyli: 
była belgijska para królewska Albert II z żoną 
Paolą, król Hiszpanii Juan Carlos z żoną Sofíą, 
wielki książę Luksemburga Henry oraz książę 
Lichtensteinu Hans-Adam II. Unię Europejską 
reprezentowali przewodniczący Rady Europej-
skiej, Herman van Rumpuy i przewodniczący 
Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso.
Przybyły także delegacje innych wyznań i reli-
gii: Kościołów prawosławnych, anglikańskie-
go, społeczności islamskiej i 20 osób religii 
żydowskiej. Wśród nich Michael Schudrich,  
Naczelny Rabin Polski. 
Komunię świętą na placach – św. Piotra i Piu-
sa XII udzielało sześciuset kapłanów. Dalszych 
dwustu skierowanych zostało do wiernych 
znajdujących się na via della Conciliazione.
Uroczystości relacjonowało dokładnie 2259 
dziennikarzy z 64 krajów świata.
Za bezpieczeństwo 800 tys. pielgrzymów 
zgromadzonych na placu św. Piotra oraz 

okalających go ulicach odpowiadało 10 tys. 
agentów; przygotowano też 31 polowych 
ambulatoriów i ponad 80 ekip pomocy me-
dycznej. Za pośrednictwem mediów kanoni-
zację śledziło ok. dwóch miliardów ludzi na 
całym świecie.

Czas dziękczynienia

Msza św. kanonizacyjna nie zamknęła święta 
papieży w Wiecznym Mieście. Już następnego 
dnia plac św. Piotra ponownie zapełnił się rze-
szą Polaków. Dziękczynnej Eucharystii prze-
wodniczył kard. Angelo Comastri, wikariusz 
generalny Państwa Watykańskiego. W wielo-
wątkowej homilii kard. Comastri zachęcił do 
modlitwy za pośrednictwem nowego świę-
tego: – Święty Janie Pawle II, wyjednaj nam
z nieba dar wielkiego światła, by odnaleźć 
drogę Bożego planu w odniesieniu do rodzi-
ny. Jest to jedyna droga dająca rodzinie god-
ność, prawdę miłości oraz przyszłość małżon-
kom i przyszłość dzieciom – powiedział.
Wieczorem w Bazylice Santa Maria Maggio-
re odbył się wielki koncert muzyki poważnej
i filmowej zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Wspólnota Polska. Wcześniej w Instytucie 
Polskim Hosianum, stowarzyszenie zorganizo-
wało konferencję, w której uczestniczyli m. In. 
abp. Szczepan Wesoły, abp Mieczysław Mo-
krzycki, ks. prał Paweł Ptasznik, Konferencji to-
warzyszyła wystawa zdjęć Grzegorza Gałązki.
Pielgrzymi z Polski dziękowali za dar kanoni-
zacji także podczas Mszy św. sprawowanej 
przez Ojca Świętego Franciszka w kościele 

św. Stanisława w Rzymie. Papież przypo-
mniał, że zebrani w tym kościele Polacy są 
częścią narodu, który wiele doświadczył
w swej historii. - Naród polski dobrze wie, 
że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez 
mękę i krzyż. Święty Jan Paweł II, jako godny 
syn swej ziemskiej ojczyzny poszedł tą drogą. 
Podążał tą drogą w sposób przykładny, przyj-
mując od Boga całkowite ogołocenie. Dlate-
go «jego ciało spoczywa w nadziei» - mówił 
Franciszek. Papież wychodząc z kościoła, 
witając się z pielgrzymami, którzy nie zmie-
ścili się w niewielkiej świątyni, powiedział, że 
Msza jest pierwszym etapem jego podróży 
do Polski, która odbędzie się w 2016 roku
z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Wrocławskie dziękczynienie

Mieszkańcy i goście Wrocławia licznie uczest-
niczyli w uroczystościach dziękczynnych za 
kanonizację dwóch papieży: Jana XXIII i Jana 

i ż ś ód k h łó b li ś i ł i i ż
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Pawła II. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszył się koncert Piotra Rubika z udziałem 
kliku wspaniałych solistów oraz chórów.
Po obejrzeniu w Rynku na telebimach transmi-
sji z Watykanu wielu uczestników uroczystości 
udało się do pobliskiej bazyliki garnizonowej 
pw. Św. ElŻbiety Węgierskiej na Eucharystię 
sprawowaną w intencji nowych świętych.
W czasie Mszy św. modlono się także przy 
popiersiu Jana Pawła II znajdującym się obok 
głównego ołtarza. Do istniejącego już napisu 
dodano „Święty 27 IV 2014 r.” oraz specjalny 
świecznik wykonany z inicjatywy proboszcza 
ks. płk. prał. Janusza Radzika w kształcie go-
rejącego krzewu.
W ramach przygotowań do kanonizacji
w tej świątyni zorganizowano m.in. specjal-
ne misterium słowno-muzyczne pt. „Litania 
do Świętych Polskich” w wykonaniu znanego 
polskiego zespołu gospel „Spirituals Singers 
Band”. Parafialno – garnizonowe dziękczynie-
nie za wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego 
Jana Pawła II odbędzie się 31 maja pod prze-
wodnictwem biskupa Józefa Guzdka. W tym 
właśnie dniu przypada bowiem zawsze kolej-
na rocznica pobłogosławienia tej świątyni po 
remoncie przez św. Jana Pawła II oraz nadania 
jej tytułu bazyliki mniejszej w 1997 roku.

Żagań – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Pontyfikat Jana Pawła II był wielkim wo-
łaniem do Boga o miłosierdzie. Jak bardzo 
wymowny jest przy tym fakt, że kanoniza-
cja wielkiego papieża związana jest właśnie
z tym świętem.

W Święto Miłosierdzia 
Bożego, w dzień kano-
nizacji Jana Pawła II w 
żagańskiej świątyni woj-
skowej miała miejsce 
dziękczynna Msza Świę-
ta za dar kanonizacji 
Jana Pawła II. Mszy św. 
przewodniczył ks. ppłk 
Grzegorz Krupski, pro-
boszcz parafii wojsko-
wej, który przypomniał 
nauczanie Jana Pawła 
II o potrzebie niesienia 
Miłosierdzia dla dzisiej-
szego świata i świad-
czenia o Bożej miłości. 

Uroczystości swoim śpiewem uświetnił chór 
Octava, który wykonał ulubione pieśni Papie-
ża, obecni nie kryli łez wzruszenia.
Dziękczynienie licznie zgromadzonych wier-
nych zakończyło się złożeniem wiązanek
i zniczy przy pomniku świętego Jana Pawła II 
na placu świątyni, gdzie proboszcz odsłonił 
tablicę pamiątkową i zawierzył całą parafię 
Bożemu Miłosierdziu.
Każdy z obecnych otrzymał obrazek święte-
go Papieża z aktem zawierzenia świata Boże-
mu Miłosierdziu.
„Dzisiejsza niedziela w oktawie Zmartwych-
wstania Pańskiego rozpoczyna kolejny Ty-
dzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za to, 
że w tej Szkole Miłosierdzia na polskiej ziemi 
było i jest tak wielu ludzi, którzy w twarzy 
cierpiącego człowieka potrafią dostrzec znie-
ważone i cierpiące oblicze Chrystusa”.

Pielgrzymka z parafi i garnizonowej
w Rzeszowie do Łagiewnik

Oklaskami, okrzykami radości i powiewaniem 
papieskich flag dziękowali pielgrzymi, zgro-
madzeni 27 kwietnia w Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Krakowie, za kanonizację Jana Pawła 
II i Jana XXIII. Wierni zapełnili place przed 
Sanktuarium, skąd oglądali transmisję uro-
czystości z Watykanu. Także i wierni z parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie 
wybrali się do Łagiewnik, by w tym świętym 
miejscu uczcić Boże Miłosierdzie i podzięko-
wać za kanonizację Papieża – Polaka.
W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło 

ponad 90 osób, w tym kilkunastu żołnierzy
z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
w Rzeszowie. Opiekę duchową nad pielgrzy-
mami sprawował ks. Paweł Liszka.
Do pielgrzymki parafianie przygotowywali 
się przez odprawianą od Wielkiego Piątku 
nowennę do Bożego Miłosierdzia.
W Mszy świętej odprawionej po zakończeniu 
transmisji z Rzymu przy ołtarzu polowym 
uczestniczyło około 30 tysięcy wiernych
z Polski, ale też pielgrzymi z kilkudziesięciu 
krajów świata, m.in.: Austrii, Słowacji, Nie-
miec, Ukrainy, USA, Kanady. Nabożeństwu 
przewodniczył bp Jan Zając – rektor Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia.
Ksiądz Biskup mówił podczas Mszy do wier-
nych zgromadzonych na łagiewnickich Bło-
niach, że serca się radują, bo oto między nami 
w swoich relikwiach są święci: św. siostra Fau-
styna i dopiero co ogłoszony św. Jan Paweł II 
Wielki. Oni nas prowadzą do Jezusa miłosier-
nego, abyśmy stanęli przy źródle miłosierdzia, 
abyśmy dotarli z wiarą do Eucharystii.
Ojcu Świętemu Franciszkowi – mówił Kustosz 
Sanktuarium – jesteśmy bardzo wdzięczni za 
to wielkie wydarzenie, którego świadkami 
byliśmy przed chwilą.
Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach 
jest Światowym Centrum Kultu Miłosier-
dzia Bożego. Tutaj w 1938 roku zmarła jego 
Orędowniczka, Siostra Faustyna Kowalska, 
kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku przez 
papieża Jana Pawła II; tu znajduje się słynący 
łaskami obraz Jezusa Miłosiernego. W 2002 
roku, w czasie swojej ostatniej pielgrzymki 
do Ojczyzny, Jan Paweł II poświęcił nowo 
wybudowaną bazylikę w Łagiewnikach i za-
wierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
Nieopodal, na terenie tzw. Białych Mórz
w Łagiewnikach, pozostałych po zakładach 
sodowych Solway, w których podczas wojny 
pracował Karol Wojtyła, z inicjatywy metro-
polity krakowskiego kard. Stanisława Dziwi-
sza powstało Sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się!”.
Uroczyste poświęcenie kościoła pod Jego 
wezwaniem odbyło się w udziałem Episko-
patu Polski w czerwcu ubiegłego roku.
Centrum „Nie lękajcie się!” jest hołdem złożo-
nym Janowi Pawłowi II, ale także podjęciem 
dziedzictwa myśli i ducha, jakie zostawił.
W kościele znajdują się relikwie Papieża,
a w muzeum – pamiątki i Jego osobiste 
przedmioty.
Po Eucharystii był czas na indywidualną mo-
dlitwę przy relikwiach świętej Siostry Fau-
styny, oraz Świętego Papieża Jana Pawła II
w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
O godz. 15:00 odbyło się w Bazylice nabo-
żeństwo w Godzinie Miłosierdzia, które od-
prawił bp Jan Zając.
Słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego 
wierni modlili się za cały Kościół i świat,
o pokój i miłosierdzie dla potrzebujących, 
za Ojca Świętego i kapłanów, za chorych
i cierpiących, ludzi pogrążonych w nałogach, 
rodziny, młodzież i osoby starsze.

Opracował Krzysztof Stępkowski
(na podst. KAI oraz informacji nadesła-

nych z parafii garnizonowych)

Dziękczynienie za kanonizację bł. Jana Pawła IIDziękczynienie za kanonizację bł. Jana Pawła II
w Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiuw Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu

Niedziela Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w ŁagiewnikachNiedziela Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w Łagiewnikach
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O brzasku wylądowaliśmy na wojskowym 
lotnisku w okolicach Rzymu, skąd autoka-
rami przejechaliśmy na odległy o ok. 40 km 
parking w centrum miasta. Stąd w chłodzie 
poranka ruszyliśmy pieszo w stronę placu 
św. Piotra, w gęstniejącym w miarę zbliża-
nia się doń tłumie pielgrzymów i zorgani-
zowanych grup. Ich emblematy, język, kolor 
skóry, stroje ukazywały, że na uroczystość 
kanonizacji dwóch błogosławionych Papieży 
przybyli wierni z wielkiej, ogarniającej świat 
cały wspólnoty wiary. Potwierdziło się to, 
gdyśmy dotarli – po przejściowym zamęcie 
przy bramkach pod kolumnadą Berniniego 
– na wypełniony po brzegi pielgrzymami 
plac św. Piotra i jego przedłużenie – via della 
Conziliazione. Już w tym pierwszym etapie 
pielgrzymki, tak jak i w jej etapach kolej-
nych, doznaliśmy pomocy i serdecznej tro-
ski od płk. Jacka Dankowskiego z ataszatu 
obrony ambasady RP w Rzymie.
Wcześniej, przed wylotem z Warszawy, zo-
staliśmy zaopatrzeni w zaproszenia do sek-
tora z miejscami siedzącymi, usytuowanego 
bezpośrednio za tzw. sektorami zerowymi 
dla duchowieństwa i specjalnych gości Sto-
licy Apostolskiej. Ks. Jan Dohnalik, kanclerz 
Kurii Polowej, który poprzedniego dnia przy-
był do Rzymu z grupą harcerzy, wydelego-
wał ich skoro świt do akcji specjalnej: strze-
gli dla nas miejsc usytuowanych w przedniej 
części sektora. Na ogradzającej go od strony 
ołtarza barierce zawisł przywieziony przez 
nas baner: kolorowa fotografia z historycz-
nego spotkania Jana Pawła II z Wojskiem Pol-
skim w Zegrzu Pomorskim w dniu 2 czerwca
1991 roku – moment wręczenia Ojcu Świę-
temu husarskiej zbroi z napisem: „Jesteśmy 
tu z rozkazu serca! Wojsko Polskie”. Dostrzec 
go musieli kardynałowie i biskupi, uczestni-
cy celebry kanonizacyjnej; był wśród nich ks. 
bp Józef Guzdek, Biskup Polowy WP i ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, pierwszy Pasterz od-
nowionego w 1991 roku z woli Jana Pawła 
II Ordynariatu Polowego WP. Miejsca w na-
szym sektorze zajmowała m.in. reprezenta-
cja Senatu RP, także duża grupa „Wspólnoty 

Polskiej” – rodacy ze Stanów Zjednoczonych 
AP, Kanady, krajów europejskich.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie kanonizacyj-
nej celebry był czas na modlitwę, na reflek-
sję o życiu dwu błogosławionych papieży: 
Jana XXIII i Jana Pawła II, których portrety 
umieszczone zostały na fasadzie Bazyliki 
Piotrowej, na wspomnienie życiowych dróg, 
które krzyżowały się z drogami Jana Pawła 
II, wielokrotnego pielgrzyma do ojczystej 
ziemi, serdecznych związków łączących Go 
z Wojskiem Polskim; przypominało je m.in. 
okolicznościowe wydawnictwo: „Święty 
Jan Paweł II Syn oficera Wojska Polskiego”, 
opublikowane przez Ordynariat Polowy Woj-
ska Polskiego i Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej (wśród uczestników piel-
grzymki była także jego szefowa, Pani prof. 
Aleksandra Skrabacz), które uczestnicy piel-
grzymki, pośród innych pamiątek, otrzymali 
przed wylotem do Rzymu. Na krzesełkach 
na uczestników kanonizacji czekały specjal-
ne wydania dzienników: „L’Osservatore Ro-
mano” i „Il Messaggero”. W tym pierwszym 
przez całą szerokość pierwszej strony biegło 
zdjęcie wykonane jesienią 1962 roku: Ojciec 
Święty Jan XXIII i biskupi polscy, uczestnicy 
I sesji Soboru Watykańskiego II, wśród nich 
młody biskup pomocniczy archidiecezji kra-
kowskiej Karol Wojtyła. To z tej okazji, pierw-
szego spotkania dwóch przyszłych świętych, 
została opublikowana ta fotografia. Ale jest 
na niej jeszcze jeden szczegół, związany
z historią duszpasterstwa wojskowego. Obok 
kardynała Stefana Wyszyńskiego stoi abp Jó-
zef Gawlina, pamiętny biskup polowy II Rze-
czypospolitej, po wojnie emigrant, duszpa-
sterz rozsianej po świecie polskiej emigracji. 
To jedna z ostatnich fotografii tego wybitne-
go Pasterza (zmarłego 21 IX 1964 roku).
Nadszedł czas rozpoczęcia Mszy św. kano-
nizacyjnej. Litania do Wszystkich Świętych 
Pańskich wzywanych w tajemnicy świętych 
obcowania do asystencji tej podniosłej uro-
czystości, hymn do Ducha Świętego, wresz-
cie moment kluczowy, odczytanie przez Ojca 
Świętego formuły kanonizacyjnej: „Na chwa-

W radości rzymskiej kanonizacji dwóch papieży bł. Jana XXIII
i bł. Jana Pawła II uczestniczyła ok. 120 osobowa grupa piel-
grzymów – żołnierzy Wojska Polskiego i służb mundurowych 
(Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, Państwowej Straży 
Pożarnej). Nocą z 26 na 27 kwietnia z Wojskowego Portu Lotni-
czego w Warszawie-Okęciu wyleciały do Rzymu trzy transpor-
towe samoloty Casa C-295 (jeden z międzylądowaniem w Kra-
kowie, gdzie dołączyli pielgrzymi z Małopolski). Uczestnikami 
pielgrzymki byli m.in. Maciej Jankowski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, żołnierze wszystkich stop-
ni, od szeregowych po grupę generałów, m.in. gen. dyw. pilot 
Jan Śliwka, inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalne-
go Rodzajów Sił Zbrojnych, wiceadmirał Waldemar Głuszko, zastępca szefa Sztabu 
Generalnego WP, gen. bryg. Ryszard Szczepiński, zastępca szefa Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych – szef Sztabu, cywilni pracownicy wojska, m.in. z centralnych insty-
tucji Ministerstwa Obrony Narodowej, kilkoro pracowników Ordynariatu Polowego 
WP, także grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej z jej komendantem, gen. bryg. 
Dominikiem Traczem, gen. Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, 
starszy bryg. Stanisław Sulenta, prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Piel-
grzymom towarzyszyli kapłani: ks. płk SG dr Zbigniew Kępa i ks. płk Zenon Surma.

Wojskowi pielgrzymi podczas Mszy św. kanonizacyjnejWojskowi pielgrzymi podczas Mszy św. kanonizacyjnej

łę świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyż-
szenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijań-
skiego życia, na mocy władzy naszego Pana 
Jezusa Chrystusa i św. apostołów Piotra i Paw-
ła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym 
namyśle, po licznych modlitwach i za radą 
wielu naszych braci w biskupstwie, orzekamy
i stwierdzamy, że błogosławiony Jan XXIII
i Jan Paweł II są osobami świętymi i wpisujemy 
ich do katalogu świętych polecając, aby od-
bierali oni cześć jako święci w całym Kościele. 
W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen”. 
Wielka radość. Entuzjazm setek tysięcy piel-
grzymów. Długo niemilknące oklaski. Wy-
strzeliły ponad tłum flagi, emblematy, trans-
parenty. Najwięcej naszych, polskich. Także 
i nad naszą grupą poczęła radośnie łopotać 
biało-czerwona flaga dzierżona przez siostrę 
Stanisławę Muchę, katedralną zakrystian-
kę. To była niezwykła chwila – wyraz naszej 
miłości, naszej, pamięci, naszej wdzięczności 
dla Jan Pawła II, Bożego daru dla całego świa-
ta, a szczególnie dla naszej ojczyzny. I dla Jana 
XXIII – proboszcza świata, papieża dobroci, 
inicjatora Soboru Watykańskiego II, z które-
go ducha tak wiele czerpał na drodze swej 
posługi Jan Paweł II. W tych dwóch ludziach 
kontemplujących rany Chrystusa i świadkach 
Jego miłosierdzia była „żywa nadzieja” wraz 
z „radością niewymowną i pełną chwały”
(1 P 1,3.8). Nadzieja i radość, jaką zmar-
twychwstały Chrystus daje swoim uczniom 
i których nic i nikt nie może ich pozbawić – 
mówił w homilii o dwóch nowych świętych 
Ojciec Święty Franciszek (na str. trzeciej pu-
blikujemy jej pełny tekst). Od podium, gdzie 
sprawowana była Najświętsza Ofiara, ruszyły 
w stronę placu św. Piotra setki biało-żółtych 
parasoli osłaniających kapłanów niosących 
pielgrzymom  Jezusa pod postacią Chleba 
Eucharystycznego. Przyjęliśmy na umocnienie
w naszej życiowej drodze apostolskie bło-
gosławieństwo Biskupa Rzymu Franciszka. 
Znowu wybuchł entuzjazm i radość, kiedy po 
zakończeniu Mszy św. między sektory ruszył 
papamobil z Ojcem Świętym.
Wracaliśmy (z czterogodzinnym poślizgiem 
spowodowanym załamaniem się pogody), 
uwożąc trwałe wspomnienie pięknych go-
dzin spędzonych w sercu Kościoła, w papie-
skim Rzymie, radość, że mogliśmy uczest-
niczyć w wielkim święcie wspólnoty wiary 
i naszej Ojczyny, kiedy nieomylnym aktem 
Ojca Świętego otrzymaliśmy dwóch nowych 
świętych: Jana XXIII i Jana Pawła II.

Krzysztof Burek
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Byliśmy tam z rozkazu serca Byliśmy tam z rozkazu serca 
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PLAC ŚW. PIOTRA

W drodze na plac Świętego PiotraW drodze na plac Świętego Piotra

Generałowie-pielgrzymi; od lewej gen. brygGenerałowie-pielgrzymi; od lewej gen. bryg
Ryszard Szczepiński, gen. bryg Bogusław Bębenek, Ryszard Szczepiński, gen. bryg Bogusław Bębenek, 
gen. bryg SG Dominik Traczgen. bryg SG Dominik Tracz

Specjalne wydanie dziennika Spec
„L’Osservatore Romano”„L’Os

W oczekiwaniu na Ojca Świętego FranciszkaW oczekiwaniu na Ojca Świętego Franciszka

Tłumy pielgrzymów na placu Świętego PiotraTłumy pielgrzymów na placu Świętego Piotra Benedykt XVI, Papież-seniorBen
z sekretarzem abp. Georgem Gänsweinemz se

Floribeth Mora Diaz, uzdrowionaFloribeth Mora Diaz, uzdrowiona
za wstawiennictwem Świętegoza wstawiennictwem Świętego
Jana Pawła II wnosi Jego relikwieJana Pawła II wnosi Jego relikwie Mszy Św. przewodniczyłMszy Św. przewodniczył

Ojciec Święty FranciszekOjciec Święty Franciszek

 „Czyńcie to na Moją pamiątkę” „Czyńcie to na Moją pamiątkę”

Ojciec Święty wśród pielgrzymów na placu Świętego PiotraOjciec Święty wśród pielgrzym
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Fot. Krzysztof Burek,

ks. płk SG Zbigniew Kępa,
 Krzysztof Stępkowski

A, 27 KWIETNIA 2014 R.

Specjalne wydanie dziennika cjalne wydanie dziennika 
„L’Osservatore Romano”sservatore Romano”

Pielgrzymi z Bydgoszczy:Pielgrzymi z Bydgoszczy:
poseł Tomasz Latos z małżonką Anną,poseł Tomasz Latos z małżonką Anną,

ppłk Piotr Kwiatkowski,ppłk Piotr Kwiatkowski,
ks. płk Zenon Surmaks. płk Zenon Surma

Wśród koncelebransówWśród koncelebransów
bp Józef Guzdek,bp Józef Guzdek,
Biskup Polowy Wojska PolskiegoBiskup Polowy Wojska Polskiego

Benedykt XVI, Papież-seniornedykt XVI, Papież-senior
z sekretarzem abp. Georgem Gänsweinemekretarzem abp. Georgem Gänsweinem

Radość po ogłoszeniu dekretu kanonizacyjnegoRadość po ogłoszeniu dekretu kanonizacyjnego

 „Czyńcie to na Moją pamiątkę”
Prezydenci Rzeczpospolitej PolskiejPrezydenci Rzeczpospolitej Polskiej
i Republiki Włoskiej Bronisław Komorowskii Republiki Włoskiej Bronisław Komorowski
i Giorgio Napolitano z małżonkamii Giorgio Napolitano z małżonkami

Ojciec Święty wśród pielgrzymów na placu Świętego Piotramów na placu Świętego Piotra Pamiątkowe zdjęcie pielgrzymów w mundurachPamiątkowe zdjęcie pielgrzymów w mundurach

W drodze do samolotuW drodze do samolotu
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Tam, gdzie życie się zaczęło 

Wadowice nad Skawą. Rodzinne miasto Jana 
Pawła II. Miejsce, gdzie życie się zaczęło,
i szkoła się zaczęła… (Wadowice, 16 VI 1999). 
„Życie się zaczęło” 18 maja 1920 r. w domu 
Emilii z Kaczorowskich i Karola Wojtyłów przy 
ul. Lwowskiej 257. Miesiąc później, 20 czerw-
ca 1920 r., w kościele parafialnym odbył się 
chrzest nowo narodzonego. Otrzymał imiona 
Karol Józef. Szafarzem sakramentu był ka-
pelan wojskowy, ks. Franciszek Żak. Bowiem 
ojciec przyszłego Papieża, Karol Wojtyła, był 
wojskowym. W chwili narodzin syna podofi-
cerem, naczelnikiem Powiatowej Komendy 
Uzupełnień w Wadowicach. Miał za sobą 
dziewiętnaście lat służby wojskowej. Naj-
pierw w armii austro-węgierskiej, a po zakoń-
czeniu Wielkiej Wojny 1914–1918 w Wojsku 
Polskim. Przełożeni cenili jego sumienność, 
rozwagę, gorliwość w służbie. Po ukończeniu 
wymaganego przeszkolenia, w 1924 r. został 
awansowany do stopnia porucznika. Służbę 
zakończył 30 kwietnia 1927 r.
24 pułk piechoty, w którym służył por. Karol 
Wojtyła, był chlubą Wadowic. Nadawał ton 
uroczystościom 3 maja i 11 listopada. Na 
Rynku odprawiana była wtedy msza św. po-
lowa, grała orkiestra pułkowa, miała miejsce 
paradna defilada. Jan Paweł II mówił o tym 
w pamiętnej „homilii wspomnień”, kiedy po 
raz ostatni, 16 czerwca 1999 r., odwiedził 
rodzinne miasto. Mogło tak być, że 11 listo-
pada 1928 r. – miał wtedy osiem lat – uczest-
niczył w uroczystości odsłonięcia na placu 
przed koszarami pomnika, który utrwalał pa-
mięć 350 żołnierzy 24 pułku piechoty, wier-
nych synów ojczyzny poległych w wojnach 
o jej wolność i granice w latach 1918–1920. 
Stał pośród wadowickich rodaków, którzy 
byli dumni ich męstwem, wdzięczni wspo-
mnieniem, bliscy sercem.
Słyszał wiele o ojcu Rafale od św. Józefa, za-
konniku wadowickiego klasztoru Karmelitów 
Bosych, zmarłym w 1907 r. w opinii świętości. 
O jego niezwykłej drodze życia: powstańcu 
styczniowym, syberyjskim zesłańcu, poboż-
nym zakonniku. Zanim dane mu było wejść na 
drogi życia karmelitańskiego, gdzie przybliżył 
się do doświadczenia «ciemnej nocy» wiary, 
nadziei i miłości Boga samego, Chrystus prze-
prowadził go naprzód przez «ciemną noc» 

miłości ziemskiej Ojczyzny – mówił
o nim po latach, 17 listopada 1991 r., 
już jako Biskup Rzymu, podczas kano-
nizacji o. Rafała, mistrza karmelitań-
skiej duchowości, którą w młodych 
latach był zafascynowany.

Krakowski genius loci 

Po przedwczesnej śmierci matki 
(1929) ciężar wychowania młode-
go Karola spadł na ojca. Czynił to
o z wielkim oddaniem. Kiedy syn wy-
ruszył do Krakowa na studia, także 
się tam przeniósł, aby go wspomagać; obaj za-
mieszkali w suterenie domu przy ul. Tynieckiej 
10 na Dębnikach. Ten emerytowany wojskowy 
był człowiekiem o głębokiej duchowości. Syn 
wiele mu zawdzięczał w formowaniu swojej 
religijności, w rozbudzeniu kapłańskiego po-
wołania. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy 
i wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, 
tak jak na kolanach widywałem go zawsze
w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy 
ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten 
przykład mojego ojca był jakimś pierwszym 
domowym seminarium (Jan Paweł II II, Dar
i tajemnica, Kraków 1996). Pewnie Karolowi 
Wojtyle-seniorowi rozjaśniła się twarz uśmie-
chem, kiedy zobaczył swego syna, ucznia 
Gimnazjum im. Księdza Marcina Wadowity,
w mundurze wojskowym – uczestnika zajęć 
Przysposobienia Wojskowego. Słuchał jego 
relacji z wakacyjnego (lipiec 1937) obozu 
PW. Oglądał z zainteresowaniem – długoletni 
wojskowy kancelista – książeczkę wojskową, 
jaką syn otrzymał po rozpoczęciu we wrześniu 
1938 r. studiów polonistycznych na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Widniał w niej pierwszy 
stopień wojskowy – szeregowiec Legii Akade-
mickiej. Karol Wojtyła dwukrotnie, latem 1938 
i 1939 r., uczestniczył w obozach Legii Akade-
mickiej. Ten pierwszy miał miejsce w Zubrzycy 
Górnej przy budowie drogi Zubrzyca–Krowiar-
ka, drugi w Ożomli koło Sądowej Wiszni. To 
wtedy zostało wykonane zdjęcie przyszłego 
Papieża: w mundurze, rogatywce, z karabi-
nem trzymanym w pozycji „prezentuj broń”. 
Karol Wojtyła należał do pokolenia, które 
wzrastało wraz z II Rzeczpospolitą. Kształto-
wanego przez wspólnoty rodzinne, szkołę, 
Kościół w duchu miłości, szacunku i odpowie-

dzialności za odzyskaną po latach niewoli nie-
podległość ojczyzny, wkorzenionego w naro-
dową tradycję. Krakowski genius loci – miasta 
studenckich lat Karola Wojtyły – te wartości 
ożywiał i umacniał. Jego stare mury, świąty-
nie i narodowe pamiątki niosły wspomnienia 
dawnej sławy i chwały, zachęcały do jej po-
znawania i przyswajania. Żywa była tradycja 
powstania styczniowego. W duchowej biogra-
fii Karola Wojtyły szczególne miejsce zajmo-
wał Adam Chmielowski, weteran 1863 roku, 
utalentowany malarz, który stał się Bratem 
Albertem, pokornym jałmużnikiem i heroicz-
nym apostołem miłosierdzia (Jan Paweł II). Ten 
bohater dramatu Karola Wojtyły Brat naszego 
Boga został przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II beatyfikowany (Kraków, 22 czerwca 1983),
a następnie kanonizowany (Rzym, 12 listopada 
1989). Krzepła legenda czynu legionowego, 
szczególnie od czasu (maj 1935), kiedy w wa-
welskiej krypcie spoczął ten, co mundur nosił 
szary – marszałek Józef Piłsudski. Polonistyczne 
studia prowadziły Karola Wojtyłę ku dziełom 
wielkich romantyków, którzy budzili ducha 
narodu, ukazywali wartość i piękno polskości, 
moralny wymiar niepodległościowych dążeń. 
Wraz z całą polską wspólnotą przeżył bole-
śnie wrzesień 1939 r.: utrata niepodległości, 
zabór Polski dokonany przez Niemcy i Zwią-
zek Sowiecki. Nastał trudny czas. Tajne studia 
polonistyczne, praca w zakładach chemicz-
nych Solvay i kamieniołomie na Zakrzówku, 
śmierć ojca (1941). Angażował się w działania 
podziemnego Teatru Rapsodycznego prowa-
dzonego przez Mieczysława Kotlarczyka; był 
przekonany, że poetyckie słowo (sam pisał 
wiersze) i ideowa dyskusja mogą stanowić 
swoiste remedium na zło życia pod okupacją. 

Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolsze-
wicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w 
stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, 
płacąc za to swoim życiem. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby 
spłacając dług za to, co od nich otrzymałem – te słowa Jana Paweł II wypo-
wiedział 13 czerwca 1999 r. na cmentarzu w Radzyminie, na którym spoczy-
wają żołnierze polegli w sierpniu 1920 r., w pamiętnej bitwie z bolszewickim 
agresorem w obronie odzyskanej Niepodległości. Jan Paweł II nieraz dawał 
wyraz swemu szczególnemu szacunkowi, uznaniu, wdzięczności dla polskich 
żołnierzy, obrońców ojczystych progów i ołtarzy. Wojskowy etos towarzy-
szył młodości Karola Wojtyły, miał wpływ na uformowanie Jego osobowo-
ści. Z okazji tego wielkiego dnia, kiedy poprzez akt kanonizacji Ojciec Święty 
Franciszek wpisał imię bł. Jana Pawła II do katalogu świętych, a tym samym 
uznał godnym odbierania publicznego kultu w Kościele powszechnym, przy-
pomnijmy niektóre motywy Jego życia i posługi – kapłańskiej, biskupiej, pa-
pieskiej – związane z wojskiem i tradycjami polskiego oręża. 

Kanonizacja Syna oficera Wojska PolskiegoKanonizacja Syna oficera Wojska Polskiego

d i l ś i d k l h i li i

Karol Wojtyła (drugi od prawej)Karol Wojtyła (drugi od prawej)
na obozie w Legii Akademickiej w Ożomlina obozie w Legii Akademickiej w Ożomli
koło Sądowej Wiszni, lipiec 1939 r.koło Sądowej Wiszni, lipiec 1939 r.
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W 1942 r. nastąpił życiowy przełom. Wstąpił 
do konspiracyjnego seminarium duchowne-
go. Już po zakończeniu wojny, 1 listopada 
1946, przyjął święcenia kapłańskie z rąk kar-
dynała Adama Stefana Sapiehy, metropolity 
krakowskiego. 

Czas kapłaństwa i biskupstwa

Lata kapłańskiej młodości Karola Wojtyły 
przypadły na trudny, powojenny czas. Uzur-
patorski komunistyczny system polityczny 
siłą i bezprawiem torował sobie drogę do 
zwycięstwa. Prowadził m.in. jawną i pod-
stępną walkę z Kościołem, której apogeum 
przypadło na tzw. czasy stalinowskie. Ks. Ka-
rol Wojtyła jeszcze przed „zaciśnięciem śru-
by” odbył studia w papieskim uniwersytecie 
Angelicum w Rzymie. Wikary w wiejskiej pa-
rafii, kochany i podziwiany duszpasterz aka-
demickiej młodzieży – słynny „Wujek”, ini-
cjator pamiętnych turystycznych wypraw, na 
przekór złym czasom nauczyciel życia wedle 
porządku wartości, aktywnego, mądrego, 
służebnego. Wykładowca teologii moralnej
i etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem 
i krakowskich seminariach duchownych.
W 1958 r. – biskup pomocniczy archidiecezji 
krakowskiej, w 1964 r. – arcybiskup metro-
polita krakowski, w 1967 r. – kardynał. 
To wtedy, w biskupich latach, do abp. Karola 
Wojtyły przybliżyli się ludzie i sprawy wojska. 
Szukali u niego duchowego wsparcia człon-
kowie Związku Legionistów Polskich i komba-
tanci dróg ku Niepodległej z lat 1914–1918, 
1920, 1939–1945 i powojennego podziemia 
niepodległościowego. Spotykał się z nimi na 
tradycyjnych „opłatkach”, wieczorach kolęd, 
mszach św. w rocznicę odzyskania niepodle-
głości, wspierał ich działania, m.in. związane 
z renowacją krakowskiego kopca Józefa Pił-
sudskiego.

Opieką i duchowym wsparciem ogarniał 
seminarzystów, których, wbrew zawartym 
porozumieniom, poczęto – traktując to 
jako formę represji wobec „hierarchii ko-
ścielnej za jej reakcyjną działalność” (słowa 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego) – powoływać 
do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
a podczas niej kusić i nalegać, aby porzucili 
studia seminaryjne. Abp Wojtyła modlił się 

za nich, korespondował, zachęcał do wy-
trwania, odwiedzał w kleryckich jednostkach 
w Bartoszycach i Brzegu.
Podczas zagranicznych podróży spotykał się 
z Polonią, m. in. z kombatantami Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Przywoził im po-
zdrowienia z ojczyzny, wyrażał wdzięczność 
i uznanie za ich wierność ideałom Polski Nie-
podległej, wierze ojców, ojczystej kulturze. 
Był Ojcem Soboru Watykańskiego II, m.in. 
członkiem zespołu, który opracował tekst 
konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świe-
cie współczesnym Gaudium et spes (Radość 
i nadzieja) – najważniejszego dokumentu 
soborowego, obszernego wykładu społecz-
nej nauki Kościoła. Znalazły się w niej sło-
wa, które ujmują istotę służby wojskowej:
Ci wszyscy, którzy sprawie ojczyny oddani 
służą w wojsku, niech uważają siebie za sługi 
bezpieczeństwa i wolności narodów.

„Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”

16 października 1978 r. świat usłyszał o wy-
borze na Stolicę Piotrową kardynała Karola 
Wojtyły, przybysza „z dalekiego kraju”. Jan 
Paweł II w pierwszym orędziu skierowanym 
do Rodaków mówił m.in. o miłości do oj-
czyzny, która jest prawem ludzkiego serca
i miarą ludzkiej szlachetności – wypróbowaną 
wielokrotnie w ciągu naszej niełatwej historii. 
Prosił o modlitwę, aby ten papież, który jest 
krwią z waszej krwi i sercem z Waszych serc, 
dobrze służył Kościołowi i światu i o to, aby 
jego rodacy zachowali wierność Chrystusowi, 
Jego Krzyżowi, Kościołowi i jego Pasterzom. 
Do swej ojczyzny po raz pierwszy przybył 
w czerwcu 1979 r. Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Wbiły się
w polską pamięć te końcowe słowa papie-
skiej homilii wygłoszonej na ówczesnym pla-
cu Zwycięstwa w Warszawie. To był duchowy 

detonator tego, co miało niebawem nadejść 
– pokojowej rewolty „Solidarności”. 
Na płycie lotniska witała Papieża Kompania 
Honorowa Wojska Polskiego. Schylił z szacun-
kiem głowę przed sztandarem wojskowym, 
oddając w ten sposób cześć społeczeństwu, 
które w tym godle wyraża swoją tożsamość 
(Zegrze Pomorskie, 2 czerwca 1991). Ale Woj-
sko Polskie nie uczestniczyło wtedy w radości 

milionów Polaków. Bramy koszar były jeszcze 
zamknięte przed Chrystusem.
Od ołtarza na placu Zwycięstwa Ojciec Święty 
patrząc na Grób Nieznanego Żołnierza od-
czytał i przekazał jego najgłębsze przesłanie.
W dziejach Polski -– dawnych i współczesnych 
– grób ten znajduje szczególne pokrycie. 
Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach 
ziemi ojczystej padał ten żołnierz. Na ilu to 
miejscach Europy i świata przemawiał swoją 
śmiercią, że nie może być Europy sprawie-
dliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. 
Upomniał się o to, co Jego ojczyźnie zostało 
po wojnie odebrane – o niepodległość. Przy-
klęknął wraz z kardynałem Stefanem Wyszyń-
skim, Prymasem Polski, przy tym Grobie, aby 
oddać cześć każdemu ziarnu, które, padając 
w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc. 
Także ziarnu żołnierskiej śmierci.
Pamiętał o klerykach-żołnierzach. Na Jasnej 
Górze patrząc na las transparentów, mówił: 
Próbuję odczytać, co jest na tych transparen-
tach. Jeden odczytałem: „Alumni żołnierze 
w jedności z Ojcem Świętym”. Nie mam tu 
transparentu, ale gdyby był, toby było na-
pisane: „Ojciec Święty w jedności z alumna-
mi-żołnierzami”. Popłynęły te słowa w świat. 
Ukazały jak wygląda wolność religijna w oj-
czyźnie Papieża.
13 grudnia 1981 r. został wprowadzony stan 
wojenny: aresztowania, represje, tragedia 
kopalni „Wujek”, delegalizacja „Solidarno-
ści” … Zapłonęła świeca solidarności z ojczy-
zną w papieskim oknie. Do rodaków płynęły 
słowa wsparcia i otuchy, a do władz apele 
o zaprzestanie przemocy, powrót na drogę 
dialogu:. (…) nie można dalej rozlewać krwi 
polskiej, nie może ta krew obciążać sumień 
i plamić rąk Rodaków – pisał 18 grudnia do 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Do poranionej represjami stanu wojenne-
go Polski przybył ponownie w 1983 r., roku 
trzechsetlecia Wiktorii Wiedeńskiej, która oca-
liła Europę przed inwazją islamu. To co mówił 
wtedy o tamtym wielkim zwycięstwie oręża 
polskiego miało związek z polskim tu i teraz. 
Przywoływane w papieskiej homilii na Sta-
dionie Dziesięciolecia słowa króla Jana III So-
bieskiego wypowiedziane po wiekopomnym 
triumfie: Venimus, vidimus, Deus vicit (Przyby-
łem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył) uświadamia-
ły, że człowiek do zwycięstwa powołany jest 
mocą Boga. A drogą prowadząca ku temu jest 
życie w prawdzie i zawierzenie nadziei. 
Cztery lata później, w czerwcu 1987 r., modlił 
się przy grobie jednego z niegdysiejszych kle-
ryków-żołnierzy, ks. Jerzego Popiełuszki, ka-
pelana „Solidarności”, zamordowanego przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Na 
szlak ojczystej historii, znaczonej żołnierskim 
czynem, wszedł wtedy na Westerplatte, tam, 
gdzie we wrześniu 1939 roku grupa młodych 
Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora 
Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym 
uporem, podejmując nierówną walkę z na-
jeźdźcą. Walkę bohaterską. Wzywał polską 
młodzież, aby z odwagą stawała na Wester-
platte swego życia, odnajdując: Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie można 
się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Był 
jeszcze jeden żołnierski motyw tamtej piel-

Modlitwa przy Grobie Nieznanego Żołnierza ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, Modlitwa przy Grobie Nieznanego Żołnierza ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, 
Prymasem Polski, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.Prymasem Polski, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.
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grzymki: beatyfikacja żyjącego w XVIII w.
o. Rafała Chylińskiego, franciszkanina, opie-
kuna cierpiących i opuszczonych, wcześniej 
oficera i komendanta chorągwi w służbie kró-
la Stanisława Leszczyńskiego.

Znak „nowego początku”

Rok 1989 przyniósł polityczny przełom: 
Okrągły Stół, sukces Komitetów Obywatel-
skich „Solidarność” w czerwcowych wybo-
rach do parlamentu. Kruszyła się skamienie-
lina dawnego systemu. W trudzie, sporach, 
napięciach, sprzecznościach Rzeczpospolita 
„wstawała, by żyć”.
21 stycznia 1991 r. zapadła historyczna de-
cyzja: watykańska Kongregacja ds. Biskupów 
wydała dekret przywracający Ordynariat 
Polowy w Polsce, a Ojciec Święty do posłu-
gi Biskupa Polowego powołał ks. prałata 
Sławoja Leszka Głódzia. To było przełomo-
we wydarzenie. Chrystus puka do bram pol-
skich koszar i instytucji wojskowych – pisał 
w posłaniu do polskich żołnierzy bp Sławoj 
Leszek Głódź – Niech się otworzą przed Nim 
szeroko bramy polskich koszar bez wymo-
gu specjalnych przepustek. Wszak wojsko
w swej masie nigdy nie przestało być wierzące, 
nieraz za cenę wielkich ofiar. A Ojciec Święty
w liście do prezydenta RP Lecha Wałęsy wyra-
żał pewność, że regularne i legalne duszpa-
sterstwo przyniesie wiele dobrych owoców, 
a także przyczyni się zapewne do procesu 
uwiarogodnienia odnowy i pełnego przy-
wrócenia Wojska Narodowi. W ślad za tymi 
decyzjami szły konkretne działania: tworze-
nie parafii wojskowych, praca duszpasterska 
z żołnierzami kapelanów wojskowych. 

Kiedy Jan Paweł II w czerwcu 1991 r. ponow-
nie pielgrzymował do Polski, po raz pierwszy 
spotkał się z Wojskiem Polskim – wreszcie woj-
skiem w służbie narodu. Czterdziestotysięczna 
rzesza żołnierzy przez czerwcową, wyjątkową 
zimną noc, oczekiwała na przybycie Ojca 
Świętego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. 
Kiedy nadjechał, powitał Go śpiew pieśni: My 
chcemy Boga. Jan Paweł II czekał długo na to 
spotkanie; obudziło ono szereg wspomnień, 
refleksji i uczuć, które – mówił – sięgają głę-
boko w przeszłość — moją osobistą oraz w hi-
storię mojego narodu, historię Polski.
W papieskiej homilii powracały wspomnienia 
chwały polskiego oręża w służbie Ojczyzny. 

Padły też gorzkie słowa
o latach PRL-u, kiedy Nie-
raz prowadzono w woj-
sku swoiste antyduszpa-
sterstwo: nie tylko wy-
rzucano z koszar wszelkie 
przejawy życia religijne-
go, ale utrudniano żoł-
nierzom praktykowanie 
swojej wiary nawet poza 
koszarami, w koszarach 
zaś nieraz prowadzono 
intensywną propagan-
dę ateistyczną, ale także 
słowa uznania, że atmos-
ferze tej nie poddało się 
nawet wielu żołnierzy za-
wodowych oraz wdzięcz-
ności dla tych, którzy
w trudnych warunkach, rezygnując z różnych 
przywilejów, a nawet z możliwości szybszego 
awansu, pozostali wierni wartościom chrze-
ścijańskim. Wskazywał, że służba wojskowa 
jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. 
Musi być także wewnętrznym nakazem su-
mienia, nakazem serca. Miał świadomość, że 
to spotkanie Papieża Polaka z Wojskiem Pol-
skim ma historyczny wymiar, wytycza nową 
perspektywę, pozostanie znakiem „nowego 
początku” w życiu społeczeństwa i narodu, 
którego jestem synem. Kilka dni później swo-
je spotkanie z wojskiem w Zegrzu Pomorskim 
nazwał rezurekcyjnym odkryciem, znakiem 
wolności, która powróciła do ojczyzny.
Niespodziewanie, poza ustalonym progra-
mem, nawiedził Katedrę Polową WP. Niech 
Bóg pozwoli tej katedrze pełnić tę funkcję, 
jaką spełnia każda katedra biskupia na świe-

cie, to znaczy jest matką 
wszystkich kościołów, 
które są wśród żołnierzy 
– powiedział do zebra-
nych w świątyni. 
W sierpniu 1991 r. na Ja-
sną Górę, gdzie z udzia-
łem Ojca Świętego odby-
wał się Światowy Dzień 
Młodzieży, przybyło po-
nad tysiąc żołnierzy Woj-
ska Polskiego i zbliżona 
liczba żołnierzy z dzie-
więtnastu krajów świata. 
Wtopili się w barwny, 
wielojęzyczny tłum przy-
byszy, pośród nich wielu 
z krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej – zwia-

stunów Dobrej Nowiny o zbawieniu. Słuchali 
Papieża, który im mówił, żeby w perspektywie 
nadchodzącego trzeciego milenium pracowa-
li wielkodusznie nad budową społeczeństwa 
odznaczającego się stałym poszukiwaniem 
sprawiedliwości, zgody, solidarności i pokoju.
31 maja 1997 r. Jan Paweł II spotkał się z Woj-
skiem Polskim w zabytkowym kościele garni-
zonowym pw. Świętej Elżbiety we Wrocławiu. 
Poświęcił tę świątynię, odrestaurowaną po 
pożarze. W Legnicy przypomniał bitwę sto-
czoną z Tatarami w 1241 r. i postać poległego 
w niej księcia Henryka Pobożnego, obrońcy 
ojczystych ziem i chrześcijaństwa. W Pozna-
niu, przemawiając do młodzieży, przywołał 

m.in. pamięć pokolenia II wojny światowej, 
które spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu 
walki o utrzymanie i zapewnienie wolności 
Ojczyzny i wielką cenę, jaką zapłacili Polacy 
na frontach II wojny światowej i w pierwszych 
powojennych latach nowej władzy, które były 
dalszym ciągiem znęcania się nad wielu Pola-
kami, i to najszlachetniejszymi.
Dwa lata później, 12 czerwca 1999 r., dwa-
dzieścia tysięcy żołnierzy przybyło na spotka-
nie z Janem Pawłem II do Sandomierza. To 
tutaj, w diecezjalnym seminarium duchow-
nym, przygotowywał się do kapłaństwa ks. 
kmdr ppor. Władysław Miegoń, kapelan ma-
rynarzy, męczennik Dachau, następnego dnia 
beatyfikowany w Warszawie, w gronie 108 
męczenników II wojny światowej (wśród nich 
znaleźli się także ks. Franciszek Dachtera, ka-
pelan w kampanii wrześniowej i ks. Józef Sta-
nek, pallotyn, kapelan Powstania Warszaw-
skiego). Za papieskim ołtarzem, na zboczu 
nadwiślańskiej skarpy, stanął monumentalny 
Krzyż Walecznych, przyznawany celem na-
grodzenia czynów męstwa i odwagi, wyka-
zanych w boju; został nim odznaczony także 
ks. Władysław Miegoń za ofiarną kapelańską 
służbę w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku. W pobliżu ołtarza zajął miejsce 
zastęp rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, skąd 
wywodził się Zawisza Czarny, najsławniejszy 
rycerz dawnej Polski. Na stacjach tamtej piel-
grzymki do ojczyzny Ojciec Święty rozważał 
kolejno Chrystusowe błogosławieństwa z Ka-
zania na Górze. W Sandomierzu szóste: Bło-
gosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą. Zwracając się do licznie 
zgromadzonej tu młodzieży, do żołnierzy 
służby zasadniczej i do harcerzy mówił: Gło-
ście światu dobrą nowinę o czystości serca 
i przekazujcie mu swoim przykładem życia 
orędzie cywilizacji miłości. Przedstawiciele 
Wojska Polskiego ofiarowali Papieżowi ka-
retki ratunkowe, które, za pośrednictwem 
Caritas Ordynariatu Polowego Jan Paweł II 
przekazał ludności Kosowa. Żołnierskie wątki 
pojawiły się też następnego dnia w Warsza-
wie. Wspomniana beatyfikacja trzech kapela-
nów wojskowych w gronie 108 męczenników 
II wojny światowej. Modlitwa Ojca Świętego 
przy pomniku Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie, wśród nich ofiar zbrodni katyń-
skiej. Przystanek papamobile przed katedrą 
polową. – Czołem żołnierze!– pozdrowił Pa-

Z biskupem polowym Sławojem Leszkiem Głódziem przed Z biskupem polowym Sławojem Leszkiem Głódziem przed 
Katedrą Polową WP; na drugim planie śp. ks. płk Tadeusz Katedrą Polową WP; na drugim planie śp. ks. płk Tadeusz 
Dłubacz, ówczesny proboszcz katedry, 9 czerwca 1991 r.Dłubacz, ówczesny proboszcz katedry, 9 czerwca 1991 r.

Spotkanie z Wojskiem Polskim w Zegrzu Pomorskim,Spotkanie z Wojskiem Polskim w Zegrzu Pomorskim,
2 czerwca 1991 r.2 czerwca 1991 r.
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pież zebranych. Nawiedzenie grobów boha-
terów 1920 r. w Radzyminie. Przemawiając 
w katedrze diecezji warszawsko-praskiej jesz-
cze raz wyznał, że wobec tych, którzy polegli 
w bitwie o Warszawę, w „Cudzie na Wisłą”, 
zaciągnąłem szczególny dług wdzięczności. 
Było jeszcze jedno ważne spotkanie. W Rzy-
mie podczas obchodów Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000, jedną ze stacji stanowiła piel-
grzymka żołnierzy i policjantów z różnych 
stron świata. Z Polski przybyła kilkutysięcz-
na reprezentacja Wojska Polskiego i Policji.
W Auli Pawła VI powitała Ojca Świętego me-
lodia Pierwszej Brygady i burza oklasków. Po-
zostań dla Wojska i Policji, dla całej Ojczyny 
duchowym Hetmanem – mówił w przemó-
wieniu powitalnym bp Sławoj Leszek Głódź, 
a Bronisław Komorowski, ówczesny minister 
obrony narodowej, wręczył Ojcu Świętemu 
kopię buławy króla Jana III Sobieskiego,
z którą wyruszył na odsiecz Wiednia. Jan Pa-
weł II zachęcał pielgrzymów, aby słowa jej 
hasła: Z Chrystusem w obronie sprawiedli-
wości i pokoju towarzyszyły waszej służbie 
w Ojczyźnie i poza jej granicami. 
To główny nurt spotkań Ojca Świętego z Woj-
skiem Polskim, także Jego nawiązań do tra-
dycji polskiego oręża, do związków wojska 
z życiem narodu. A inne spotkania? Stawiła 
się reprezentacja Wojska Polskiego na Monte 
Cassino, w dniu pięćdziesiątej i pięćdziesiątej 
piątej rocznicy tej sławnej bitwy, aby wraz
z Ojcem Świętym, z czcigodnymi kombatan-
tami II Korpusu Polskiego, oddać żołnierską 
cześć tym co poszli i udał się szturm i sztan-
dar swój białoczerwony zatknęli na gruzach 
wśród chmur. Bywało, że drogi Papieża 
krzyżowały się z drogami żołnierzy pełnią-
cych służbę w misjach pokojowych i stabili-
zacyjnych. Podczas pielgrzymki apostolskiej 
do Syrii w 2001 r., po mszy św. na stadionie
w Damaszku, Ojciec Święty usłyszał zapew-
ne głośne: Niech żyje Papież!, skandowane 
przez grupę żołnierzy z Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego POLBATT, przybyłych 
ze Wzgórz Golan. Pamiętało Wojsko Polskie
o jubileuszach Ojca Świętego, napływały z tej 
okazji słowa serdecznych życzeń. Na jubileusz 
75-lecia stawiła się Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojsk Lądowych. Zaśpiewali Papieżowi m.in. 
ukochaną Barkę, rozległo się gromkie Sto lat!

W dniach rekonwalescencji Ojca Świętego 
w klinice Gemelli, któregoś dnia dobiegł zza 
okien ojczysty śpiew – przybył Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny WP. Składali Ojcu Święte-
mu oficjalne wizyty prezydenci RP – Zwierzch-
nicy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Wielokrot-
nie Jan Paweł II na prywatnych audiencjach 
przyjmował bp. Sławoja Leszka Głódzia cie-
kaw wiadomości o posłudze duszpasterskiej
w wojsku, był także u Niego bp Tadeusz Pło-
ski, od października 2004 r. Biskup Polowy WP.
W 2004 r. biskupem pomocniczym archidiece-

zji krakowskiej Jan Paweł II mianował ks. Józe-
fa Guzdka, od 2010 r. Biskupa Polowego WP.

Santo subito!

Ordynariat Polowy wraz z całym Kościołem 
Powszechnym towarzyszył ostatnim dniom 
życia Jana Pawła II. W świątyniach wojsko-
wych trwało czuwanie modlitewne. 2 kwiet-
nia 2005 r. o godz. 21. 37 Jan Paweł II od-
szedł do domu Ojca. W Jego pogrzebie wziął 
udział bp Tadeusz Płoski i ponad stuosobowa 
grupa wojskowych pielgrzymów. Niejedno 
żołnierskie serce przytaknęło zrywającym się 
w czasie pogrzebu na placu Świętego Piotra 
okrzykom: Santo subito! (Natychmiast świę-
ty!). Żegnano Jana Pawła II w garnizonach, 
kościołach i kaplicach wojskowych, w bazach 
poza granicami kraju. Dziękowano modlitwą 
za Jego życie i posługę – Boży dar dla Kościoła 
i świata, a także za Jego troskę i miłość, jaką 
obdarzał swoją ziemską ojczyznę i jej wojsko.
Przyszedł radosny dzień niedzieli Bożego 
Miłosierdzia – 1 maja 2011 r. Beatyfikacja 
Jana Pawła II przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI. A w niedzielę Miłosierdzia Bożego Roku 
Pańskiego 2014 – dzień kanonizacji. Wielkie 
święto Kościoła Powszechnego i naszej oj-
czyzny. Wielkie święto ludzi w mundurach, 
ku którym otwierał swoje serce, wspomagał, 
modlił się za nich święty Jan Paweł II – Syn 
oficera Wojska Polskiego.

 Jędrzej Łukawy

Ostatnia pielgrzymka św. Jana Pawła II do Ojczyzny.Ostatnia pielgrzymka św. Jana Pawła II do Ojczyzny.
Pożegnanie na lotnisku w Krakowie-Balicach, 19 sierpnia 2002 r.Pożegnanie na lotnisku w Krakowie-Balicach, 19 sierpnia 2002 r.
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Spotkanie z ostatnimi uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku,Spotkanie z ostatnimi uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku,
Cmentarz w Radzyminie, 13 czerwca 1999 r.Cmentarz w Radzyminie, 13 czerwca 1999 r.
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Dar ołtarza, portret Sługi Bożego ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, Dar ołtarza, portret Sługi Bożego ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, 
Sandomierz, 12 czerwca 1999 r.Sandomierz, 12 czerwca 1999 r.
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Z innej stronyZ innej strony

Praca dla Watykanu

- Ojcze Święty, ile osób tak naprawdę pracuje w Watykanie? – za-
pytali pewnego dnia papieża Jana XXIII dziennikarze.
- Nie więcej, niż połowa – odparł papież.

11 przykazań

Rozmowa papieża z dzieckiem w czasie audiencji:
– Czy wiesz, ile jest przykazań?
– Dziesięć.
– Nie, jedenaście!
– Jak to?
– Jedenaste przykazanie brzmi: Zawsze bądź radosny!

Gorzej...

Gdy Roncalli – jako patriarcha Wenecji – brał udział w uroczystej 
procesji, przelatująca nad gondolą mewa pobrudziła jego kar-
dynalski płaszcz. Wszyscy z otoczenia zamarli w bezruchu, nie 
wiedząc, jak się zachować w tak nietypowej sytuacji. Niezręczną 
ciszę przerwał sam patriarcha: „Byłoby o wiele gorzej, gdyby fru-
wały krowy”.

Wpuścić świeże powietrze

Kiedy Jan XXIII wszedł po raz pierwszy do papieskich apartamen-
tów, pierwsze, co zrobił, to otworzył okno i powiedział prorocze 
słowa: „Wpuśćmy trochę świeżego powietrza”. Te słowa stały 
się symbolem Soboru Watykańskiego II, który świeże powietrze 
wpuścił do Kościoła.

Zastępca Chrystusa

Papież Jan XXIII odwiedził kiedyś w Rzymie szpital Ducha Świę-
tego, prowadzony przez siostry zakonne. Przyszła zaaferowana 
siostra przełożona i przedstawiła się: „Ojcze Święty, jestem prze-
łożoną Ducha Świętego”! 
– Ma siostra szczęście. Ja jestem tylko zastępcą Jezusa Chrystusa 
- odpowiedział papież.  

Porządek być musi

Podczas uroczystości z udziałem wielkiego rabina Paryża przy 
wejściu do jadalni przyszły papież Jan XXIII, jeszcze jako nun-
cjusz, popychając lekko rabina do przodu powiedział: „Proszę, 
najpierw Stary Testament, potem Nowy…”.

W trosce o własne bezpieczeństwo

Jan XXIII zwierzył się kiedyś: „Powiedziano mi, że jestem skromny, 
ponieważ nie chciałem korzystać  z sedia geststoria (przenośnego 
tronu papieskiego). Ja nie jestem pokorny. Jestem gruby i boję 
się, że po prostu spadnę…”.

Okoliczności wyboru

Jedna z anegdot mówi o tym, jak kardyna-
łowie doszli do porozumienia i zdecydowali 
wybrać na tron Stolicy Piotrowej Angelo Giu-
seppe Roncallego. Po śmierci Piusa XII, które-
go pontyfikat trwał dwadzieścia lat, prawie 
jednogłośnie stwierdzono, że jedynym godnym jego następcą 
będzie Giovanni Battista Montini, arcybiskup Mediolanu, który 
współpracował z papieżem przez wiele lat. Problem polegał na 
tym, że nie był on kardynałem. Postanowiono więc wybrać, jak 
mówiono, najstarszego i najmniej znaczącego spośród purpura-
tów, by ten mianował Montiniego kardynałem i szybko odszedł 
do Pana. Tym „przejściowym” papieżem został Roncalli. I właśnie 
ten „przejściowy” papież zwoałał Sobór Watykański II.

Papieska lektyka – ciąg dalszy

Jedną z pierwszych decyzji Jana XXIII była podwyżka dla pracow-
ników kurii rzymskiej. Podobno jako pierwsi wyższe wynagrodze-

nie otrzymali ci, którzy w 
czasie uroczystości nosili 
papieską lektykę. „Mu-
szą zarabiać więcej skoro 
nowy papież waży trzy 
razy więcej niż jego po-
przednik” – miał tłuma-
czyć swą decyzję Ojciec 
Święty.

Jabłko dla żony ambasadora

W czasie dyplomatycznego obiadu we Francji, 
posadzono nuncjusza Angelo Giuseppe Roncal-
lego, późniejszego Jana XXIII, blisko żony jedne-
go z ambasadorów. Dama była mocno wydekol-
towana. Nuncjusz  dyplomatycznie milczał. Pod 
koniec obiadu zaproponował damie jabłko, mó-
wiąc: – „Proszę przyjąć ten owoc, i proszę sobie 
przypomnieć, co Ewa spostrzegła, po zjedzeniu jabłka…”.

Kto rządzi Kościołem?

Jakież było zdumienie kardyna-
łów, gdy dowiedzieli się, że pa-
pież Jan XXIII zamierza zwołać 
sobór. Sam Roncalli tak wspomi-
na ten moment: „Kiedy powie-
działem im o decyzji, jaką podją-
łem, na ich twarzach zauważyłem zdumienie. I właściwie dopiero 
wtedy uświadomiłem sobie, że zacząłem rewolucję. Wieczorem 
nie mogłem zasnąć. Nagle pomyślałem sobie: Giovanni, dlaczego 
nie śpisz? Czy to ty, papież, rządzisz Kościołem, czy Duch Święty? 
Przecież Duch Święty, więc śpij spokojnie”. 

Ostatnie przemówienie

Ciekawostką, o której mało kto pamięta, 
jest to, że ostatnia publiczna wypowiedź 
Jana XXIII była skierowana do Polaków. 
Papież przemawiał do pielgrzymów 
zgromadzonych w sanktuarium Matki 
Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śląskich. 
Przemówienie transmitowano przez Ra-
dio Watykańskie.

Kwiatki œw. Jana XXIIIKwiatki œw. Jana XXIII

Fragmenty książek: Kwiatki Jana XXIII, oprac. Michał Wilk, Wydawnictwo 
ESPE, Kraków 2014; Święci (nie)święci. Epizody z życia świętych, ks. Zygmunt 
Podlejski, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków 2005 oraz Uśmiech 
Pana Boga, Benjamin Boisson, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2011.

Oprac. kak
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Warszawa
Biskup Polowy WP Józef Guzdek 2 maja przewodniczył Mszy św. w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego w wigilię uroczystości NMP Królowej Polski. Eucha-
rystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. Msza św. rozpoczęła 
się od wprowadzenia pocztu flagowego i odegrania hymnu państwowego.
W homilii bp Józef Guzdek przypomniał jak wielką wartość stanowi dla czło-
wieka dom. – Każdy człowiek chce mieć swój dom, a w nim bliskie mu osoby, 
które są za siebie nawzajem odpowiedzialne. Ponadto z całej duszy pragnie, 
aby mieszkańcy domu byli sobie wierni – mówił.
Zaapelował, by każdy z nas pozostał wierny zadaniom, które nam wyznacza 
Opatrzność i byśmy pamiętali, że ojczyzna jest naszym domem, który domaga 
się wierności. Tej wierności może nauczyć nas Maryja. – Dziś podczas tej uroczy-
stości dziękujemy Jej za to, że jest naszą Matką i Królową, Hetmanką Żołnierza 
Polskiego. Dziękujemy Jej za to, że w tej katedrze wysłuchuje naszych próśb
i błagań, jakie zanosimy w intencjach żołnierzy i ich rodzin. Ufamy, że przed Jej 
obliczem nauczymy się jeszcze wierniej służyć Bogu i ojczyźnie – powiedział.
W katedrze polowej wspólnie modlili się, m.in. Maciej Jankowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gen. broni Mieczysław Gocuł, szef 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni pil. Lech Majewski, dowód-
ca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Tomaszycki, dowódca 
operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, a także goście i wierni. Obecne były poczty 
sztandarowe jednostek wojskowych i formacji mundurowych. Liturgię uświet-
niła oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.                                                                         kak

Przemyśl
Również w wigilię Uroczystości w parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski sprawowana była Msza św. odpustowa z udziałem księży, żołnierzy 
i funkcjonariuszy wchodzących w skład Garnizonu Przemyskiego. Głównym 
celebransem był ks. prał. Mieczysław Rusin, dziekan i proboszcz parafii kate-
dralnej w Przemyślu. Eucharystię koncelebrowali ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, 
kapelan szpitala, ks. Łukasz Kociołek, kapelan Straży Granicznej, ks. mjr Jan 
Tarapacki, kapelan greckokatolicki SG, ks. kpt. Bogdan Kruba, proboszcz kate-
dry greckokatolickiej i ks. por Grzegorz Bechta, proboszcz przemyskiej parafii 
garnizonowej. We Mszy św. udział wzięli przedstawiciele kadry dowódczej 
oraz licznie przybyli parafianie. W przygotowaniu liturgii wzięli udział żołnie-
rze z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich.                                          x. G.B

Rzeszów
W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski 3 maja sprawo-
wana była Msza św. odpustowa, której przewodniczył ks. Henryk Kuman. Eu-
charystię koncelebrowali ks. płk Tomasz Anisiewicz, proboszcz parafii i kape-
lan Garnizonu Rzeszów, emerytowany proboszcz ks. mjr. rez. Marian Homa,
a także kapłani z Dekanatu Rzeszów – Południe na czele z ks. dziekanem Józefem 
Stanowskim. Uroczystość odpustową zakończyła procesja eucharystyczna pod-
czas której odśpiewano litanię loretańską i uroczyste Te Deum.                     P.L.

Wrocław
Centralnym punktem obchodów 223. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja była Msza św. koncelebrowana
w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, której prze-
wodniczył abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. 
Przed Eucharystią jej uczestnicy złożyli wieńce i wią-
zanki kwiatów przy obelisku upamiętniającym Konsty-
tucję 3 maja znajdującym się obok rotundy Panoramy 
Racławickiej, skąd uroczyście w asyście kompanii ho-
norowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
udali się do archikatedry wrocławskiej.
Wieczorem natomiast w kolegiacie Świętego Krzyża 
przedstawiciele środowiska wojskowego wzięli udział 
w specjalnym wydarzeniu patriotyczno-artystycznym 
przygotowanym przez Katolickie Radio Rodzina. Wy-
słuchali m.in. koncerut polskich pieśni patriotycznych
z różnych okresów historycznych w wykonaniu studen-
tów wrocławskiej Akademii Muzycznej. Gościem spe-
cjalnym był Olgierd Łukaszewicz, wybitny polski aktor, 
prezes Związku Artystów Scen Polskich, który zapre-
zentował fragmenty Konstytucji 3 maja oraz projekt 
tzw. Konstytucji dla Europy autorstwa Bogumiła Woj-
ciecha Jastrzębskiego z 1831 r.                           M.Z.

Żagań
W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki 
Żołnierza Polskiego sprawowana była uroczysta Msza 
św. w intencji ojczyzny oraz zmarłych żołnierzy Garni-
zonu Żagań, której przewodniczył ks. ppłk Grzegorz 
Krupski, proboszcz parafii. W Eucharystii udział wzięli 
przedstawiciele kadry dowódczej, władz miejskich, 
kombatanci, weterani, dyrektorzy szkół wraz z mło-
dzieżą, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli wierni. 
Liturgię uświetniła kompania honorowa 11. Batalionu 
Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego 
oraz orkiestra wojskowa z Żagania.                        KZ

Suwałki 
Uroczystości 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja rozpoczęły się uroczystą Mszą św. sprawowa-
ną przed konkatedrą pw. św. Aleksandra pod prze-
wodnictwem bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego.
Po Eucharystii jej uczestnicy udali się do parku Konsty-
tucji 3 maja. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego 
została podniesiona na maszt flaga państwowa. Po 
okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły 
kwiaty pod Dębem Wolności. Na zakończenie uroczy-
stości żołnierze 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpan-
cernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dali pokaz 
musztry paradnej. 
Po południu nad zalewem Arkadia odbył się Festyn Ma-
jowy, a następnie Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” 
wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem 
tańców narodowych.                                          M.K.

Uroczystość NMP Królowej Polski
oraz obchody 223. rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 maja w parafiach garnizonowych

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl



 fot. Krzysztof Stępkowski

Procesja z relikwiam
i świętych Papieży 

Jana XXIII i Jana Pawła II


