
DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XXIII nr 11 (490) 1-15 czerwca 2014 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

 Zmiany w wystroju  Katedry Polowej WP

 Kiedy stres staje się problemem?



2

PAPIESK A INTENCJA NA CZERWIECPAPIESK A INTENCJA NA CZERWIEC
Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie po-
przez świadectwo wiary wierzących.

Numer zamknięto 9 czerwca 2014 r.

Na okładce:
Bp Józef Guzdek podczas konsekracji ołtarza 
katedry polowej, 26 maja 2014 r.

nem” – usłyszeliśmy to dzisiaj – bez Ducha Świę-
tego. I to Duch sprawia, że rozmawiamy z ludźmi 
w braterskim dialogu. Pomaga nam rozmawiać z 
innymi, uznając w nich braci i siostry; rozmawiać 
z przyjaźnią, czułością, łagodnością, rozumiejąc 
niepokoje i nadzieje, smutki i radości innych.
Ale jest jeszcze coś więcej: Duch Święty pozwala 
nam rozmawiać również z ludźmi w proroctwie, 
to znaczy stając się pokornymi i łagodnymi „ka-
nałami” Słowa Bożego. Proroctwo dokonało się 
w sposób wolny, aby pokazać otwarcie sprzecz-
ności i niesprawiedliwości, ale zarazem w sposób 
umiarkowany i w zamierzeniu konstruktywnym. 
Przeniknięci Duchem miłości możemy być znaka-
mi i narzędziami Boga, który kocha, służy i daje 
życie.
Podsumowując: Duch Święty uczy nas życia, 
przypomina i wyjaśnia nam słowa Jezusa, spra-
wia, że modlimy się i nazywamy Boga Ojcem 
oraz że rozmawiamy z ludźmi w dialogu brater-
skim i proroctwie.
Dzień Pięćdziesiątnicy, gdy uczniowie „zostali 
napełnieni Duchem Świętym”, był chrztem Ko-
ścioła, który narodził się „w wyjściu”, w „wy-
chodzeniu”, aby głosić wszystkim Nowinę. Mat-
ka Kościół, który wyrusza w drogę, aby służyć. 
Pamiętajmy o innej Matce, naszej Matce, która 
szybko udała się w drogę, aby służyć. Matka Ko-
ściół i Matka Maryja: obie dziewice, obie matki, 
obie kobiety. Jezus był stanowczy w kontaktach 
z apostołami: nie powinni opuszczać Jerozolimy, 
zanim nie otrzymają z góry mocy Ducha Świę-
tego (por. Dz 1, 4.8). Bez Niego nie ma misji ani 
ewangelizacji. Dlatego z całym Kościołem, naszą 
Matką Kościołem katolickim, wołamy: Przyjdź, 
Duchu Święty!

Watykan, 8 czerwca 2014 r.
tłum. KAI

wia, że stajemy się tą drogą: drogą żywej pa-
mięci Kościoła to zaś wymaga od każdego z nas 
odpowiedzi: im bardziej nasza odpowiedź jest 
wielkoduszna, tym bardziej słowa Jezusa stają 
się w nas życiem, postawą, wyborem, gestami 
czy świadectwem. W istocie Duch Święty przy-
pomina nam o przykazaniu miłości i wzywa nas 
do życia nim.
Chrześcijanin bez pamięci nie jest prawdziwym 
chrześcijaninem, jest chrześcijaninem w połowie 
drogi, jest człowiekiem-więźniem chwili, który 
nie umie uczynić skarbu ze swej historii, nie umie 
odczytać jej i przeżywać jej jako dziejów zba-
wienia. Jednakże przy pomocy Ducha Świętego 
możemy odczytywać wewnętrzne natchnienia 
i wydarzenia życiowe w świetle słów Jezusa. W 
ten sposób wzrasta w nas mądrość pamięci, mą-
drość serca, która jest darem Ducha. Niech Duch 
Święty ożywi w nas wszystkich na nowo pamięć 
chrześcijańską! A w owym dniu z apostołami 
była Kobieta pamięci, ta, która od początku roz-
ważała wszystkie te sprawy w swym sercu. Była 
to Maryja, nasza Matka. Niech Ona pomoże nam 
na tej drodze pamięci.
Duch Święty uczy nas, przypomina nam i – jest to 
inny czynnik – sprawia, że rozmawiamy z Bogiem 
i z ludźmi. Nie ma chrześcijan niemych, niemych 
na duszy; nie, nie ma na to miejsca.
Sprawia, że rozmawiamy z Bogiem w modlitwie. 
Jest ona darem otrzymywanym darmo; jest dia-
logiem z Nim w Duchu Świętym, który modli się 
w nas i pozwala nam zwracać się do Boga, nazy-
wając go Ojcem – Abba (por. Rz 8, 15; Gal 4, 4); 
i jest to nie tylko „sposób mówienia”, ale rzeczy-
wistość, jesteśmy rzeczywiście dziećmi Bożymi. 
„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Święty Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14).
Sprawia, że możemy rozmawiać w akcie wiary. 
Nikt z nas nie może powiedzieć: „Jezus jest Pa-

Przemawiając do apostołów podczas Ostatniej 
Wieczerzy Jezus powiedział, że po swym odej-
ściu z tego świata ześle im dar Ojca, czyli Ducha 
Świętego (por. J 15, 26). Obietnica ta spełnia się 
z mocą w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch zstę-
puje na uczniów zgromadzonych w Wieczerni-
ku. To wylanie, chociaż niezwykłe, nie pozostało 
czymś jedynym i ograniczonym do tamtej chwili, 
ale jest wydarzeniem, które odnawiało się i jesz-
cze się odnawia. Chrystus, zasiadający w chwale 
po prawicy Ojca, nadal wypełnia swą obietnicę, 
zsyłając na Kościół Ducha żyjącego, który nas 
naucza, przypomina nam i sprawia, że rozma-
wiamy.
Duch Święty uczy nas: jest wewnętrznym Na-
uczycielem. Prowadzi nas słuszną drogą przez 
różne sytuacje życiowe. To On uczy nas drogi. 
W pierwszych wiekach Kościoła chrześcijaństwo 
było nazywane „drogą” (por. Dz 9, 2) i sam Jezus 
jest Drogą. Duch Święty uczy nas naśladowania 
Go, kroczenia Jego drogami. Bardziej niż nauczy-
cielem doktryny Duch Święty jest nauczycielem 
życia. A częścią życia jest niewątpliwie także mą-
drość, wiedza, ale w szerszym i bardziej zgod-
nym horyzoncie istnienia chrześcijańskiego.
Duch Święty przypomina nam, przypomina to 
wszystko, co powiedział Jezus. Jest żyjącą pa-
mięcią Kościoła a przypominając, pozwala nam 
zrozumieć słowa Pana.
Owo przypominanie w Duchu i dzięki Duchowi 
nie ogranicza się do samego zapamiętania, ale 
jest zasadniczym aspektem obecności Chrystusa 
w nas i w Jego Kościele. Duch prawdy i miłości 
przypomina nam to wszystko, co powiedział 
Chrystus, sprawia, że coraz pełniej wchodzi-
my w znaczenie Jego słów. My wszyscy mamy 
to doświadczenie: jakaś chwila, w jakiejkolwiek 
sytuacji, jedna idea, potem inna łączy się z frag-
mentem Pisma Świętego... To Duch Święty spra-

Duch Święty uczy i przypomina nam słowa Chrystusa
i pozwala mówić o Nim innymi pozwala mówić o Nim innym

ŚŚŚŚ
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Uroczystość Zesłania Ducha ŚwiętegoHomilia wygłoszona podczas Mszy św. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zamiast wstępniakaZamiast wstępniaka
Zamiast wstępniaka proponujemy dziś na-
szym Czytelnikom włączenie się do projek-
tu związanego ze zbieraniem wspomnień, 
świadectw, zdjęć dokumentów i filmów 
opisujących szlak uchodźców, a następnie 
żołnierzy Armii gen. Władysława Andersa, 
który powstaje pod egidą Instytutu Pamięci 
Narodowej. Na profilu portalu społeczno-
ściowego Facebook IPN zamieścił następu-
jący wpis: Zbierzmy rozsiane po całym świe-
cie świadectwa, zdjęcia, dokumenty i filmy, 
związane z Armią Andersa, jej wyjściem
z ZSRS i późniejszą walką z Niemcami – ape-
luje o to prof. Norman Davies.

Te bezcenne materiały będą sukcesywnie 
publikowane, niektóre już tam są, na por-
talu www.ArmiaAndersa.pl. Najciekawsze
z nich, przesłane na portal do końca listopa-
da, mogą się znaleźć w albumie pt. „Szlak 
nadziei” z tekstem Daviesa i fotografiami Ja-
nusza Rosikonia.
Obchodzący dziś (8 czerwca – przyp. kes) 75. 
urodziny (serdecznie gratulujemy) profesor 
Norman Davies znaczną część swojej nauko-
wej i pisarskiej aktywności poświęcił Polsce 
i Polakom.
Dzięki niemu historia Polski stała się bar-
dziej dostępna na Zachodzie i silniej obecna

w międzynarodowym dyskursie naukowym. 
Jego książki, zwłaszcza „Boże igrzysko”, 
„Serce Europy”, „Orzeł biały – czerwona 
gwiazda”, „Powstanie 44”, „Europa wal-
czy”, „Zaginione królestwo”, które miały 
polskie i angielskie wydania, to jedne z pod-
stawowych prac dotyczących historii Polski 
dostępnych w świecie anglosaskim.
Zachęcamy Państwa do nadsyłania wszel-
kiego rodzaju materiałów na portal
www.ArmiaAndersa.pl.
Gdyby ktoś z Czytelników „Naszej Służ-
by” zechciał przesłać swoje wspomnienia 
za naszym pośrednictwem, serdecznie do 
tego zapraszamy. Przekażemy je w odpo-
wiednie miejsce.

Oprac. kes
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Choć pielgrzymka papieska miała mieć cha-
rakter wyłącznie religijny, to jednak zdomino-
wały ją kwestie pokoju na Bliskim Wschodzie, 
ze szczególnym uwzględnieniem konflik-
tu izraelsko-palestyńskiego, wojny domowej
w Syrii i problemu milionów uchodźców
w tym regionie świata.
Doniesienia medialne skupiły się na skiero-
wanej do prezydentów Palestyny i Izraela 
propozycji Franciszka, by wspólnie z nim ze-
brali się w Watykanie na modlitwie o pokój.
Z kolei aszkenazyjski wielki rabin Izraela Dawid 
Lau poprosił papieża o zwołanie przywódców 
religijnych świata po to, by uroczyście potępili 
stosowanie przemocy w imię religii.

Jedność chrześcijan

Franciszek i Bartłomiej spotkali się w Jerozoli-
mie dwukrotnie. Najpierw 25 maja duchowy 
przywódca 300 mln prawosławnych chrze-
ścijan odwiedził Ojca Świętego w siedzibie 
delegatury apostolskiej, gdzie – po znacznie 
dłuższej niż przewidywano rozmowie – pod-
pisali wspólną deklarację.
Przypominając przebytą już drogę ku pojed-
naniu Kościołów wskazali, że Bóg nauczył nas 
na niej „postrzegania siebie nawzajem jako 
członków tej samej rodziny chrześcijańskiej” 
oraz „miłowania się nawzajem, tak że może-
my wyznawać naszą wiarę w tę samą Ewan-
gelię”. Zaznaczyli, że niecierpliwie czekają na 
dzień, w którym „będziemy wreszcie wspól-
nie brali udział w Uczcie Eucharystycznej”.
Papież i patriarcha udali się na nabożeństwo 
ekumeniczne przy pustym grobie Jezusa 
Chrystusa, do którego też weszli na cichą 
modlitwę. Gdy patriarcha zakończył swą ho-
milię papież ucałował jego dłoń. 
Nazajutrz papież złożył rewizytę patriarsze 
w budynku przy prawosławnym kościele pw. 
Mężów Galilejskich.

Relacje katolicko-żydowskie

Jednym z kluczowych wątków wizyty były re-
lacje katolików z żydami. Podczas spotkania 
26 maja z wielkimi rabinami Izraela: sefardyj-
skim i aszkenazyjskim Ojciec Święty przypo-
mniał, że od czasów gdy był arcybiskupem 
Buenos Aires, mógł liczyć na przyjaźń wielu 
wyznawców judaizmu. Już jako papież wielu 
z nich przyjął na audiencjach. 
Wzruszającym momentem podróży, a zara-
zem konkretnym przykładem dialogu między-
religijnego, było trwające parę chwil spotkanie 
papieża z chorym 16-letnim Arabem-chrześci-
janinem z Jerozolimy. Mark Roukh był prze-
konany, że błogosławieństwo Franciszka po-
może mu wrócić do zdrowia. Zwrócił się więc 
z prośbą do wielkiego rabina Dawida Laua

o umożliwienie spotkania 
z papieżem. Duchowy 
przywódca żydów aszke-
nazyjskich postanowił za-
brać go ze sobą na wizytę 
Franciszka w Ośrodku He-
iszal Szlomo – siedzibie 
wielkiego rabinatu.

Gesty Franciszka

Wymowne były gesty Franciszka wobec 
swych izraelskich gospodarzy. Jako pierwszy 
w historii papież złożył 26 maja kwiaty pod 
pomnikiem twórcy syjonizmu, Teodora Herz-
la. Na prośbę premiera Benjamina Netanja-
hu niespodziewanie zatrzymał się na chwilę 
modlitwy przed pomnikiem ofiar zamachów 
terrorystycznych dokonywanych przez Pale-
styńczyków zanim Izrael zaczął stawiać mur 
bezpieczeństwa.
W Instytucie Pamięci Męczenników i Boha-
terów Holokaustu Jad Waszem Papież uca-
łował rękę każdego z sześciorga ocalałych
z Zagłady, których mu przedstawiono. 
Pod Ścianą Płaczu nie tylko jak pobożni ży-
dzi włożył w załom zachodniego muru daw-
nej świątyni jerozolimskiej kartkę z modlitwą
(własnoręcznie napisana po hiszpańsku mo-
dlitwa „Ojcze nasz”), ale także serdecznie uści-
skał się z żydem i muzułmaninem: rabinem 
Abrahamem Skórką i Omarem Abboudem. 

Modlitwa o pokój

Wielokrotnie Ojciec Święty wzywał do kon-
tynuowania drogi dialogu w rozwiązywaniu 
węzła gordyjskiego. – Trzeba zawsze z odwa-
gą i niestrudzenie podejmować drogę dialo-
gu, pojednania i pokoju. Nie ma żadnej innej 
– mówił na lotnisku w Tel Avivie Franciszek.
Uderzała serdeczność z jaką papież był przyj-
mowany przez władze odwiedzanych krajów. 
Jordański król Abdullah osobiście obwoził go 
po wykopaliskach w Betanii Zajordańskiej – 
miejscu chrztu Chrystusa – siedząc za kie-
rownicą wózka golfowego. Palestyński przy-
wódca Mahmud Abbas trzymał Franciszka 
za rękę, prowadząc go do pałacu prezydenc-
kiego, a także – choć jest muzułmaninem – 
wziął udział we Mszy św. odprawianej przez 
papieża w Betlejem. Z kolei prezydent Izraela 
92-letni Szimon Peres, najwyraźniej świetnie 
rozumiejący się z papieżem, towarzyszył go-
ściowi z Watykanu w kilku punktach progra-
mu jego wizyty. 

Umocnienie katolików

Okazją do umacnianiu katolików w wie-
rze były dwie Msze św., odprawione przez 

Papież Franciszek w Ziemi Świętej Papież Franciszek w Ziemi Świętej 

Franciszka: 24 maja w Ammanie i 25 maja 
w Betlejem.
Na stadionie w stolicy Jordanii zgromadzi-
ło się około 30 tys. wiernych, w tym wielu 
uchodźców z Iraku, Syrii i Palestyny. W homilii 
papież mówił o Duchu Świętym, który tworzy 
harmonię pośród różnorodności ludzi i myśli, 
która nie powinna powodować odrzucenia
i stawać się przeszkodą, bo „zawsze jest ubo-
gaceniem”. Podkreślił, że pokój umacnia się, 
„jeśli uznajemy, że wszyscy mamy taką samą 
krew i stanowimy część rodzaju ludzkiego; je-
śli nie zapominamy, że mamy jednego Ojca 
w niebie i wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, 
uczynionymi na Jego obraz i podobieństwo”. 
Podczas papieskiej Mszy 1400 dzieci po raz 
pierwszy przyjęło Komunię św.
Z kolei na betlejemskim placu Żłóbka, miesz-
czącym zaledwie 10 tys. ludzi, Franciszek 
mówił o dzieciach, które są znakiem nadziei 
i życia, ale także znakiem „diagnostycznym”, 
pozwalającym zrozumieć stan zdrowia rodzi-
ny, społeczeństwa, całego świata. Stanow-
czo potępił wykorzystywanie, molestowanie, 
zniewalanie dzieci, akty przemocy wobec nich 
i handel nimi. 

Pomóżcie uchodźcom!

W centrum zainteresowania papieża byli 
uchodźcy, głównie palestyńscy, syryjscy, irac-
cy. Franciszek spotkał się z nimi kilkakrotnie, 
po raz pierwszy w Betanii Zajordańskiej.
W niewykończonym jeszcze kościele obrząd-
ku łacińskiego zgromadziło się około 600 
osób – chrześcijan i muzułmanów. Oprócz 
uchodźców były tam także chore dzieci i nie-
pełnosprawna młodzież.
Papież ponowił apel o pokój w Syrii i podję-
cie negocjacji, a także przestrzeganie prawa 
humanitarnego, „by zapewnić niezbędną po-
moc dla cierpiącej ludności”. – Rozwiązanie 
może bowiem nadejść jedynie przez dialog 
i ograniczenie roszczeń, przez współczucie 
dla cierpiących, poszukiwanie rozwiązania 
politycznego i poczucie odpowiedzialności 
wobec braci – zaznaczył Franciszek.
Uchodźcy byli także wśród ośmiu rodzin pa-
lestyńskich, z którymi Franciszek zjadł obiad 
w we franciszkańskim ośrodku dla pielgrzy-
mów Casa Nova. Franciszek odwiedził tak-
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W dniach 24-26 maja Ojciec Święty Franciszek odbył pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Obejmowała ona Jordanię, Palestynę i Izrael. 
Jej głównym celem – co podkreślał sam papież – było upamięt-
nienie 50. rocznicy historycznego spotkania w Jerozolimie papie-
ża Pawła VI i prawosławnego patriarchy Konstantynopola Ate-
nagorasa I. Wspólną podróż zaproponował Franciszkowi obecny 
patriarcha Konstantynopola Bartłomiej.
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Mszy św., podczas której konsekrowano ołtarz 
i poświęcono katedrę polową przewodniczył, 
bp Józef Guzdek, Biskup Polowy WP.
W homilii podkreślił, że ołtarz stanowi serce 
i centrum świątyni. – Jest miejscem, w któ-
rym niebo jest bliżej ziemi, zaś człowiek bliżej 
Boga – powiedział. Zaznaczył, że przy ołtarzu 
katedry ludzie uczą się szacunku wobec kom-
batantów i weteranów, „którzy zapisali piękne 
karty w księdze historii naszego narodu”. Do-
dał, że przy ołtarzu rozważana jest ofiara krwi 
poległych dla sprawy bezpieczeństwa i pokoju 
żołnierzy.
Biskup polowy podkreślił, że „z katedry polo-
wej wielokrotnie kierowane było wezwanie do 
dawania świadectwa heroicznej walki w obro-
nie wolności i godności naszego narodu”.
– Było to wezwanie do walki, nie z nienawiści 
do drugiego narodu, ale w obronie godności 
i prawa do życia we własnym, suwerennym 
kraju – powiedział.
Jak zauważył bp Gudek, „przelewanie krwi
i ofiara życia w obronie prawdy i wolności są 
argumentem ostatecznym”. – Powinno się tak 
organizować życie we wspólnocie narodów, 
aby męczeństwo stawało sie niepotrzebne. 
(…) Trzeba tak wychowywać ludzi, aby potra-
fili porozumieć się między sobą bez rozlewu 
krwi. Ołtarz w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego i stół Słowa Bożego służą temu i nadal 
będą służyć. Z tego miejsca nadal rozlegać się 
będzie wezwanie do uczciwej służby i pracy 
dla dobra wspólnego – zapewnił.
Biskup polowy podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania nowego ołtarza 
oraz odnowienia wojskowej świątyni. – Niech 
nowy blask tego wyjątkowego sanktuarium 
ducha polskiego żołnierza, tworzy dobrą at-
mosferę, w której kolejne pokolenia będą 
uczyć sie ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie
– powiedział.
Po homilii odbył się obrzęd konsekracji ołta-
rza. Chór Reprezentacyjnego Zespołu Arty-

W Warszawie w dniach 26-27 maja odbyła się doroczna odprawa księży kapela-
nów Ordynariatu Polowego. Centralnym jej punktem była konsekracja nowego 
ołtarza katedry polowej oraz poświęcenie wyremontowanej świątyni. Zgodnie
z ceremoniałem wojskowym pożegnano 14 kapelanów, którzy odeszli do rezerwy.

stycznego WP i wierni odśpiewali Litanię do 
Wszystkich Świętych. Biskup Guzdek namaścił 
płytę ołtarza olejem krzyżma. Żołnierze usta-
wili naczynia z rozgrzanymi węglami, które or-
dynariusz wojskowy zasypał kadzidłem, jego 
woń wypełniła całą katedrę. Biskup polowy 
okadził ołtarz, który został nakryty obrusem.
Biskup Guzdek poświęcił także wnętrze odno-
wionej katedry polowej. Między innymi prze-
budowaną kaplicę Matki Bożej Ostrobram-
skiej, kryptę w której spoczęli bp Władysław 
Bandurski, bp Tadeusz Płoski i ks. płk Jan Osiń-
ski. Wnętrze katedry wzbogaciło się o nowe 
ołtarze boczne. Świątynia wymagała gruntow-
nego remontu z powodu naruszenia konstruk-
cji prezbiterium. Szczegółowo na temat zmian 
w świątyni pisze ks. płk Robert Mokrzycki na 
kolejnych stronach „Naszej Służby”.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie Te Deum 
oraz błogosławieństwo udzielone przez ordy-
nariusza wojskowego.
Mecenasi, artyści i twórcy nowego wnętrza 
katedry polowej zostali uhonorowani przez 
biskupa Guzdka medalami Bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki i „Milito pro Christo”. 
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynariatu 
polowego biorący udział w dorocznej odpra-
wie. W Eucharystii uczestniczyli m.in. Beata 
Oczkowicz i Maciej Jankowski, podsekretarze 
w ministerstwie obrony narodowej, wiceadmi-
rał Waldemar Głuszko, zastępca Szefa Sztabu 
Generalnego WP, gen. bryg. Wiesław Grudziń-
ski, dowódca Garnizonu Warszawa, generało-
wie WP, oficerowie, podoficerowie, żołnierze 
i pracownicy wojska, przedstawiciele służb 
mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Stra-
ży Ochrony Kolei i Biura Ochrony Rządu.
Uroczystość konsekracji ołtarza i poświęcenia 
katedry polowej poprzedziła ceremonia poże-
gnania i przeniesienia do rezerwy 14 kapela-
nów. W uroczystości, która odbyła się zgod-
nie z ceremoniałem wojskowym, uczestniczył 
gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca Do-

wódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Biskup polowy podziękował kapelanom za 
ich posługę duszpasterską wśród żołnierzy 
i wręczył im medale „Milito pro Christo”.
W imieniu odchodzących głos zabrał ks. płk 
Jan Wołyniec, który w słodko-gorzkim tonie 
podziękował wojsku, biskupowi polowemu 
oraz współbraciom kapelanom za czas spę-
dzony w diecezji wojskowej.
Drugi dzień odprawy kapelanów Ordynariatu 
Polowego rozpoczęła Msza św., koncelebrowa-
na przez wszystkich kapelanów przybyłych na 
odprawę, pod przewodnictwem bp. Guzdka.
W homilii ordynariusz wojskowy zachęcał ka-
pelanów, by starali się pozostawać wiernymi 
apostołami prawdy i miłości. – Tych dwóch ob-
szarów posługi nie można rozdzielać. Zdrada 
jednej z tych misji czyni nas niewiarygodnymi 
świadkami – powiedział. Przestrzegał przed 
łatwymi osądami naszych bliźnich. Zachęcał, 
aby osobistym przykładem pociągać ludzi do 
wiary w Chrystusa.
Po Mszy św. w sali konferencyjnej odbyły się 
prelekcje Renaty Durdy, kierującej Ogólnopol-
skim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia”, na temat pomocy ro-
dzinom zmagającym się z agresją oraz prof. dr 
hab. Krzysztofa Czupryńskiego z WAT, mówią-
cego o szkodliwym wpływie alkoholu.
Biskup polowy spotkał się także z kapelanami 
na odprawie, podczas której omówione zosta-
ły sprawy dotyczące funkcjonowania duszpa-
sterstwa wojskowego. Ordynariusz w imieniu 
Prezydenta RP oraz ministra obrony narodo-
wej wręczył kapelanom przyznane im odzna-
czenia, m.in. Medale za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju oraz Gwiazdy Afganistanu.

kes

że Ośrodek Phoenix na terenie obozu dla 
uchodźców w Duhajszy. Przybyły tam dzieci 
zarówno z tego obozu, jak i z dwóch innych 
– Aida i Bajt Dżibrin. Witały go transparenty 
w różnych językach, głoszące: „Chrześcijanie 
i muzułmanie żyją pod okupacją”. 
– Przeczytałem wasze plakaty i zrozumiałem 
wasze przesłanie – powiedział Franciszek w im-
prowizowanym przemówieniu. Zachęcił swych
młodych słuchaczy, aby nie dali się opanować 
na całe życie przez przeszłość. – Pamiętajcie, 
że przemoc zwalcza się nie przemocą, ale wy-
łącznie pokojem – zaapelował, niemal błaga-
jąc, Ojciec Święty i dodał, że tylko pokój i praca 
mogą im zapewnić spokojną przyszłość.
Wspomniany mur oddzielający Izrael od Pa-
lestyńczyków, liczący na razie 400 km z 700 
planowanych, papież zobaczył wcześniej na 
własne oczy, gdy kazał po drodze zatrzymać 
papamobile. Podszedł do muru koło jednej 

z izraelskich wież strażniczych, dotknął go 
czołem i tak się modlił.

Szacunek wobec islamu

W Jerozolimie złożył wizytę wielkiemu mu-
ftiemu tego miasta na świętym dla wyznaw-
ców islamu Wzgórzu Meczetów (biblijne 
wzgórze Moria). Najpierw zdjąwszy obuwie 
wszedł do słynnego meczetu Kopuła na Ska-
le, kryjącego miejsce niedoszłej ofiary Abra-
hama ze swego syna. Następnie w siedzibie 
Wysokiej Rady szejk Muhammad Ahmad 
Hussein wyjaśnił na czym polegają trudności 
w relacjach między Palestyńczykami a Żyda-
mi i poprosił papieża o pomoc w rozwiąza-
niu istniejących problemów. – Nie będzie po-
koju w tej Ziemi, jeśli nie zostanie położony 
kres przemocy, którą nieustannie znosi nasz 
naród – powiedział wielki mufti.

Franciszek przypomniał, że muzułmanie, 
chrześcijanie i żydzi uznają w Abrahamie, choć 
każda z tych religii na inny sposób, swego ojca 
w wierze i wielki przykład do naśladowania. 

Konkretne owoce

Największe echo wzbudziła przedstawiona
w Betlejem propozycja papieża, skierowana 
do prezydentów Palestyny i Izraela, by przy-
jechali do jego domu w Watykanie, aby mo-
dlić się o pokój między obu narodami. Jeszcze 
tego samego dnia obaj przywódcy podjęli ini-
cjatywę Ojca Świętego. Nazajutrz wielki rabin 
David Lau zaproponował Franciszkowi, aby 
zgromadził wokół siebie przywódców religij-
nych świata, którzy potępiliby używanie prze-
mocy w imię religii. Mogą to być dwa bardzo 
konkretne owoce papieskiej pielgrzymki.

Na podst. KAI, oprac. kes.

Fo
t. 

ke
s

Odprawa kapelanów Ordynariatu PolowegoOdprawa kapelanów Ordynariatu Polowego



5
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Posługę w Ordynaria-
cie Polowym zacząłem 
Gnieźnie. Nie było to 
zbyt skomplikowane. 
Przeprowadziłem się 
z wikariatu dwie ulice 
dalej do kościoła gar-

nizonowego. Tam dostałem od bp. Głódzia 
skierowanie do pracy w kościele garnizono-
wym i w dwóch ówczesnych jednostkach: 
Pułk Artylerii Przeciwpancernej i  7. Pułk Lot-
nictwa bombowo-rozpoznawczego w Powi-
dzu. Z tamtego czasu najbardziej utkwili mi 
w pamięci ludzie, ich otwartość, szczerość, 
chęć pomocy. Szczęśliwie się złożyło, że nie 
byłem dla nich obcy. Wywodziłem się z tego 
środowiska, znałem wielu chłopaków z Po-
widza. Początkowo nie mogli się przełamać 
z „Pan” na „Ksiądz”, ale kiedy to się udało, 
to już dalej jakoś poszło i bardzo mi pomaga-
li. Chodziłem po lotnisku, po  koszarach za-
trzymywałem się, rozmawiałem, zachęcałem, 
ale nie wywierałem presji. Udało mi się także 
nawiązać dobry kontakt z kadrą. Umawiałem 
się na spotkania, najpierw ja do nich wycho-

dziłem, a potem oni zaczęli szukać kontaktu 
z kapelanem. Najpierw mówili o wszystkim
i o niczym, a potem sami zaczęli przychodzić 
z problemami. Wyszło to tak jakoś natural-
nie. Dla wszystkich starałem się być dostępny
i otwarty, to chyba najważniejsza cecha jaką 
powinien mieć kapelan.
Przez rok służyłem na Wzgórzach Golan, od 
1997 do 1998 roku. Potem dostałem pla-
cówkę w Świnoujściu, a następnie służyłem
w Opolu i brygadzie pancernej Skorpion. By-
łem też w Iraku. Do dziś modlę się za dwóch 
pilotów, którzy zginęli podczas tamtej zmia-
ny. Dzięki moim doświadczeniom „powidz-
kim” szybko złapałem kontakt z pilotami. 
Byliśmy dla siebie otwarci i życzliwi, każdy
z nas wiedział po co przyjechał.
Ostatnim moim wyjazdem był Afganistan, 
gdzie pracowałem przez trzy zmiany. 55. 
Batalion Remontowy przygotował mi ołtarz 
i całe wyposażenie kaplicy w Wazi Kwa, tam 
gdzie byli chłopcy z Bielska-Białej. Obser-
wowałem tych chłopaków. Stres, napięcie. 
Szukałem sposobu jak do nich dotrzeć. Trze-
ba było wiedzieć kiedy zostawić ich samych

z myślami a kiedy podejść i porozmawiać. Do-
brze układała się współpraca z psychologami. 
Uczyliśmy się tego wszyscy. Ja robiłem to, co 
wynika z posłannictwa kapłana, udzielałem 
sakramentów, spowiadałem i wspierałem du-
chowo. Kiedy była okazja to wyjeżdżałem na 
patrol. Nie bojowy, ale z pomocą humanitar-
ną. Rozdałem kilka ton towaru. Ludzie czekali 
na tę pomoc, ale czasem mówili, że jak tylko 
wyjeżdżaliśmy przyjeżdżali talibowie i zabie-
rali większość darów. Widzieli, że chcemy im 
pomóc, dlatego myślę, że odrobina dobra, 
którą tam zasialiśmy pozostanie i zaowocuje. 
Moja pasją było bieganie. Brałem udział w ma-
ratonach w Helsinkach, Nowym Jorku i Rzy-
mie. Sam w Iraku zorganizowałem bieg mara-
toński. Pomagałem też trenować chłopakom 
w Afganistanie. Wielu chciało poprzez wysiłek 
fizyczny rozładować gromadzący się stres.
Jestem szczęśliwy jako ksiądz, że mogłem coś 
z siebie dać drugiemu człowiekowi w mun-
durze. Posługa kapelana była moją pasją i ca-
łym moim życiem. Będę wspominał ten czas 
z sentymentem. 

Notował Krzysztof Stępkowski

Ks. ppłk Henryk Kaczmarek w Ordynariacie Polowym od 1 lipca 1993 r.

i T d

Nie poszukiwałem te-
go rodzaju przygody. 
W czasie, gdy przywra-
cano Ordynariat Po-
lowy w 1991 r., mój 
prowincjał zakonny za-
proponował mi pracę 
kapelana w Central-

nym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony 
Narodowej przy ul. Szaserów. To zapoczątko-
wało moją służbę w wojsku. Zostałem wika-

riuszem parafii pw. o. Rafała Kalinowskiego
w Rembertowie. Był to dla mnie piękny, ra-
dosny i twórczy czas. Na pewno zapamiętam 
moją posługę wśród żołnierzy na misjach
w Iraku podczas VI Zmiany Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w 2006 roku. Nazwałbym 
ją szczęśliwą, bo wróciliśmy w niezmienio-
nym stanie osobowym, choć pamiętam, że 
w Wielką Sobotę liturgię zakłóciło bombar-
dowanie. Podczas misji moje relacje z żołnie-
rzami zacieśniły się. Widziałem, że potrzebują 

duchowej, wręcz ojcowskiej opieki. Wielu
z nich na początku nie znałem. Przychodzili 
na Msze św., stawali jako wierni. Pamiętam 
ich radość w Niedzielę Palmową, kiedy trzy-
mali w dłoniach palemki nadesłane od żon 
lub narzeczonych. Ostatnio spotkałem żołnie-
rza, który razem ze mną był w Iraku. Powie-
dział, że nadal ma tę palemkę, którą otrzymał 
wówczas z Polski oraz tę iracką poświęconą 
przez mnie podczas liturgii.

Notowała Karolina Anna Kwaśniewska 

Ks. ppłk Marek Jaraszek w Ordynariacie Polowym od 30 lipca 1991 r.

Karolina Anna Kwa-
śniewska: Jak to się sta-
ło, że postanowił Ksiądz 
zostać kapelanem Ordy-
nariatu Polowego?
Ks. ppłk Jerzy Suchecki: 
Byłem sekretarzem pro-

wincjała Pallotynów. Nieustannie powtarzał 
mi: „w wojsku nie byliście, życia nie znacie”. 
Więc postanowiłem pójść do wojska (śmiech). 
Nie wiedziałem, jakie plany wobec mnie mają 
przełożeni zakonni. A znając siebie, nie potra-
fiłbym się wykręcić z tego, co mi proponują. 
Wszyscy wokół mnie myśleli, że pojadę pra-
cować we francuskiej prowincji Pallotynów – 
Regii Miłosierdzia Bożego, tam gdzie w latach 
1996-2003 przebywał abp Henryk Hoser.  Były 
to jednak jedynie ich przypuszczenia. Nie bra-
łem pod uwagę wyjazdu do Francji. Wkrótce 
oznajmiłem prowincjałowi, że chcę zostać 
kapelanem Ordynariatu Polowego i zapyta-
łem go, czy się nadaję. Odpowiedział, że tak.

W ten sposób sprawa stała się dla mnie jasna. 
W tym samym czasie toczył się proces beatyfi-
kacyjny mojego współbrata, ks. Józefa Jankow-
skiego, dziś błogosławionego. Jako notariusz 
byłem obecny przy zamykaniu diecezjalnego 
etapu procesu beatyfikacyjnego i podpisywa-
niu dokumentów, które następnie miały zo-
stać wysłane do Watykanu. Podczas obiadu 
sędzia zaczął snuć aluzję, że przydałbym się 
w innych procesach beatyfikacyjnych w roli 
notariusza. Wtedy zakomunikowałem mu, że 
odchodzę i podejmuję służbę w Ordynariacie 
Polowym. Tak wyglądała moja droga do pod-
jęcia decyzji. Nie ukrywam też, że podobał
mi się porządek, który panował w armii.
Karolina Anna Kwaśniewska: Co najbardziej 
zapamiętał Ksiądz ze swojej posługi?
Ks. ppłk Jerzy Suchecki: Mój wyjazd z żoł-
nierzami ze Szkoły Oficerskiej w Poznaniu do 
Stanów Zjednoczonych w 1996 r. w ramach 
programu „Partnerstwo dla pokoju”. Był to 
mój pierwszy tego rodzaju wyjazd. Tworzyli-

śmy zespół i nasze relacje w ciągu tego mie-
siąca szkolenia zacieśniły się. Niektóre trwają 
do dziś. Było to dla mnie ciekawe doświadcze-
nie również od strony zawodowej. Mogłem 
wypróbować swoje możliwości w powietrzu, 
na lądzie i na wodzie, a nawet pod wodą, 
kiedy ćwiczyliśmy desant czołgami na ląd. 
Bycie kapelanem to z jednej strony przygoda,
a z drugiej strony bliski kontakt z ludźmi, roz-
mowy, wymiana doświadczeń. Myślę, że od 
tego wyjazdu moja służba w wojsku zaczęła 
się na dobre i trwa do dnia dzisiejszego. Nie 
uciekam od armii.
Karolina Anna Kwaśniewska: A jak wygląda 
posługa Księdza dzisiaj?
Ks. ppłk Jerzy Suchecki: Obecnie jestem ka-
pelanem 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką w Krakowie. Sprawuję Msze św.
i udzielam sakramentów św., roznoszę Komu-
nię św. po oddziałach. Towarzyszę chorym, 
rozmawiam z nimi, uśmiecham się do nich
i mobilizuję.

Ks. ppłk Jerzy Suchecki w Ordynariacie Polowym od 1 marca 1995 r.
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Matce kościołów wojskowych w darzeMatce kościołów wojskowych w darze
Świątynia to miejsce naszego spotkania z Bogiem Żywym, obecnym 
w Eucharystii. Jej mury są świadkiem naszej wiary. My zaś, niczym 
kamienie i cegły, z których świątynię wzniesiono – jesteśmy żywymi 
kamieniami Kościoła, świątyni duchowej, której kamieniem węgiel-
nym jest Jezus Chrystus.

Barbarze Brzeskiej za nową aranżację oświe-
tlenia i Panu Janoszowi Antoszowi, że ofia-
rował katedrze dzieło swego talentu – stacje 
Drogi Krzyżowej.
Wymieniam instytucje, zaangażowane z od-
daniem w nasze dzieło: Przedsiębiorstwo Ka-
mieniarskie WOLSKI, AMP sp. z o.o.; Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTRO-
INSTAL. Przedsiębiorstwo AGAT Pan Marek 
Moderau i Pan Adam Jasztal. Dziękuję za so-
lidną, rzetelną pracę.
W sfinansowaniu naszych prac w części po-
mogło nam wojsko (mam tu na myśli prace 
przy prezbiterium, wentylacji i w części przy 
nowym oświetleniu, malowaniu i tryptykach), 
ale nie poradzilibyśmy sobie z podjętym wy-
zwaniem, nie udźwignęlibyśmy jego kosztów, 
gdyby nie mecenasi, sponsorzy, ofiarodawcy 
(wymiana posadzki, kamiennych okładzin fi-
larów i ścian katedry, prace przy wszystkich 
siedmiu ołtarzach bocznych, Kaplicy Matki 
Bożej Ostrobramskiej – Kaplicy Pamięci, Dro-
dze Krzyżowej, zakrystii i krypcie). 
Był także szczególny sponsor. Wielka rzesza 
tych, którzy swymi ofiarami wsparli podjęte 
przez nas prace. To współbracia kapłani, któ-
rzy tak ofiarnie zareagowali na wiadomość 
o planowanych pracach we wnętrzu Katedry 
Polowej – Matki wszystkich świątyń i kaplic 
Ordynariatu Polowego. To wspólnota wier-
nych, ta diecezjalna, i ta tutejsza, parafialna. 
Dziękuję za szczodre dary i za każdy ewange-
liczny wdowi grosz. Każdy dar, każda ofiara 
była dla nas cenną, z radością i wdzięczno-
ścią przyjęta. Dziękujemy za nie dobrym sło-
wem, modlitwą, ofiarą Mszy św. w intencji 
wszystkich dobrodziejów.
Zachęcam do kontemplacji zmian wnętrza 
katedry. Do doświadczenia aury piękna, ja-
kim emanują katedralne mury. Kieruje ono 
nasze myśli i uczucia ku Bogu, który przecież 
jest tego piękna źródłem.

Ks. płk Robert Mokrzycki,
oprac. Kes

Słowo Proboszcza Katedry Polowej WP wypowie-
dziane 26 maja 2014 r. na zakończenie Mszy św. 
z konsekracją ołtarza i poświęceniem świątyni.

grobowa. Oczekiwać w niej 
będą na dzień Zmartwych-
wstania Biskupi Polowi 
Wojska Polskiego, a także 
zmarli na obczyźnie żołnie-
rze Rzeczypospolitej, któ-
rych prochy po latach wra-
cają na wieczny spoczynek 
w ojczyźnie. 9 kwietnia do 
nowej krypty zostały prze-
niesione doczesne szczątki 
bp. Władysława Bandurskie-
go, duchowego przywódcy 
Legionów Polskich oraz bp. 
Tadeusza Płoskiego i jego sekretarza, ks. płk. 
Jana Osińskiego, ofiar tragedii smoleńskiej.
Do tej pory spoczywały w kaplicy Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Dziś, kiedy jej wnętrze zosta-
ło urządzone w nowy sposób, nazywamy ją 
także Kaplicą Pamięci. Na jej ścianach utrwa-
lone zostały miejsca sławy i chwały oręża pol-
skiego na przestrzeni wieków. Także nazwy 
państw, w których ginęli polscy żołnierze, peł-
niąc służbę na misjach pokojowych i stabiliza-
cyjnych. Nazwiska kapelanów, wiernych Bogu 
i Polsce, ofiar II wojny światowej i komuni-
stycznego bezprawia. Są tam też epitafia 
tych, którzy spoczywają w krypcie.
Nad nowym ołtarzem zawisł krzyż przywie-
ziony przez naszych żołnierzy z Bośni - pod-
jęty ze zrujnowanego, kościoła, ze śladami 
kul. Pod jego ramieniem wizerunek ostro-
bramskiej Matki Bożej Miłosierdzia, powier-
niczki radości i trosk żołnierskich pokoleń.
Po wykonaniu wentylacji mechanicznej, no-
wego ledowego oświetlenia oraz wzmocnie-
niu i odnowieniu głównych i bocznych spi-
żowych drzwi katedry cała świątynia została 
odmalowana.
Kończąc ten zwięzły przewodnik po odnowio-
nym i zmienionym wnętrzu Katedry Polowej 
chciałbym wyrazić wdzięczność i podzięko-
wania należne tym, dzięki którym ten roz-
legły program renowacji, konserwacji i mo-
dernizacji udało się zrealizować. Instytucjom, 
przedsiębiorstwom, ludziom.
Pani architekt Marcie Witosławskiej dziękuje-
my za opracowanie projektu zmian we wnę-
trzu katedry, a Stołecznemu Konserwatorowi 
Zabytków za nadzór nad tym przedsięwzię-
ciem. Na ręce Pana gen. Edwarda Gruszki
i Pana gen. Wiesława Grudzińskiego dzięku-
jemy Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury
i Oddziałowi Zabezpieczenia Dowództwa 
Garnizonu Warszawa za solidną, rzetelną i ży-
czliwą współpracę. Wyrażamy wdzięczność 
konserwatorom z Domu Sztuki Pracowni 
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromo-
wanej Katarzyny Fili-Makowieckiej i Mariu-
sza Makowieckiego za długą, mozolną, ale 
udaną konserwacje barokowych ołtarzy i go-
tyckiego tryptyku. To było wielkie wyzwanie, 
któremu podołali. Jesteśmy wdzięczni Pani 

Obrzęd konsekracji nowego ołtarza i po-
święcenia wnętrza odnowionej katedry 
zwieńczają prace renowacyjne, moderniza-
cyjne i konserwatorskie, przeprowadzone
w Katedrze Polowej WP w ostatnich czterech 
latach. Prace te podjęte zostały z dwóch 
motywów. Pierwszy to konieczność renowa-
cji obecnych w katedralnym wnętrzu dzieł 
dawnych wieków. Przywrócenia im dawnego 
kształtu i piękna. Motyw drugi to potrzeba 
wzmocnienie stabilności murów, posadzki 
i ujednolicenia wystroju katedry. Wprowa-
dzenie do jej przestrzeni artystycznego ładu, 
harmonijnego współbrzmienia tego co daw-
ne z dziełami wyrosłymi z artystycznej wraż-
liwości naszych czasów.
Prace te były kontynuacją przebudowy 
podziemi katedry na siedzibę Muzeum Or-
dynariatu Polowego, które w nowoczesny, 
atrakcyjny sposób dokumentuje i prezentu-
je wielowiekową posługę Księży Kapelanów 
Bogu, Ojczyźnie i jej wojsku. Były konty-
nuacją przeprowadzonej renowacji wspania-
łych barokowych organów, dziś instrumentu 
międzynarodowej klasy, przyciągającego or-
ganmistrzów-wirtuozów.
Prace rozpoczęły się od przebudowy prezbi-
terium, tej części świątyni, gdzie znajduje 
się jej centrum, gdzie uobecnia się zbawcza 
ofiara Chrystusa. Ze względów bezpieczeń-
stwa wzmocniona została konstrukcja skle-
pienia muzeum czyli posadzki prezbiterium.
Powstały nowe ołtarze, główny i tzw. soboro-
wy. Obramowanie tronu chwały Maryi – Het-
manki Żołnierza Polskiego, patronki Katedry 
Polowej i żołnierskich serc, tworzą strzeliste 
elementy. Wykonane zostały z marmuru. 
Kamienia, który będąc pięknym i mocnym, 
niesie także symboliczne przesłanie. Stano-
wi znak Boskiej wieczności, potęgi, trwania. 
Wykonano też nowe sedilia. Po obu stronach 
prezbiterium zawisły ordery i odznaczenia 
wojskowe. Dary serc ofiarowane Bogu, bo to 
przecież Bóg jest źródłem ludzkich czynów, 
także tych, które wyrastają ponad poziomy. 
Zmieniła się nawa, miejsce modlitwy wspól-
noty wiernych. Przybyły trzy nowe ołtarze 
boczne, w których umieszczono otaczany od 
lat kultem obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
i figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
ołtarz św. Judy Tadeusza. Ołtarze te tworzą 
stylistyczną jedność z ołtarzem głównym. Wy-
konane zostały nowe stacje Drogi Krzyżowej, 
cokoły okalające filary i ściany oraz posadzka.
Czasochłonna konserwacja czterech ołtarzy 
bocznych spod przemalowań i wtórnych 
nawarstwień odsłoniła ich pierwotny blask 
i piękno. Dzięki temu stanęły w rzędzie wy-
bitnych dzieł sztuki baroku drugiej połowy 
XVIII wieku. Także miała miejsce konserwacja 
dwóch snycerskich skrzydeł późnogotyckie-
go tryptyku na południowej ścianie katedry.
W podziemiach została urządzona krypta 
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56. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes56. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes

Z andersiakiem przy grobie Rosa BaillyZ andersiakiem przy grobie Rosa Bailly

Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes już za nami. Po raz dwudziesty 
wzięli w niej udział Polacy. W grupie pielgrzymów znaleźli się, m.in. podchorążowie 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uczniowie Liceum 
Lotniczego w Dęblinie oraz pracownicy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycz-
nego. Opiekę duszpasterską nad nimi pełniło dziewięciu kapelanów Ordynariatu 
Polowego. Muzycznie towarzyszyła pątnikom Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.  

Przed kilkunastu dniami miały miejsce uroczystości związane z 70. rocznicą bitwy 
pod Monte Cassino. Wracamy w tych dniach wspomnieniami do kampanii wło-
skiej 1944 roku, do chwalebnego, bojowego szlaku II Korpusu Polskiego i wojen-
nych dróg jego żołnierzy. Jednym z nich był Zygmunt Szczepaniak.

ślił ks. mjr Robert Krzysztofiak, jeden z kapela-
nów towarzyszących pątnikom, stanowi ona 
radosne spotkanie żołnierzy z całego świata. 
- Jedziemy do Matki Bożej z Lourdes, Matki 
chorych i cierpiących, by nabrać sił ducho-
wych do pełnienia swoich codziennych obo-
wiązków, by zobaczyć w rannym żołnierzu 
swojego brata, który cierpi, jednak z radością 
podchodzi do życia. Właśnie w Lourdes tę ra-
dość można zobaczyć – zapewnił.
W programie pielgrzymki znalazły się rów-
nież takie wydarzenia, jak: festiwal muzyczny 
orkiestr wojskowych z różnych krajów, nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej, Msza św. dla dele-
gacji polskiej w miejscu objawień maryjnych, 
tzw. Grocie Massabielle, Procesja Maryjna
z lampionami oraz Msza św. międzynarodo-
wa w Bazylice pw. św. Piusa X. 
W drodze powrotnej pątnicy zwiedzili Paryż, 
a następnie 22 maja przybyli do Polski.  Łącz-
nie w polskiej pielgrzymce wojskowej wzięło 
udział 220 osób.  

Karolina Anna Kwaśniewska

zji różnych świąt nawiedza mogiłę polono-
filki. Tak było 16 maja br., kiedy uradowany 
wyróżnianiem nadanym przez Biskupa Polo-
wego zabrał do swego auta zaprzyjaźnionych 
przedstawicieli WP, uczestników 56 Między-
narodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Lourdes. 
i zawiózł ich na cmentarz w Pau, gdzie przy 
grobie Rosa Bailly modlili się za jej dusze.
W tym godnym miejscu Pan Zygmunt odebrał 
Odznakę Pamiątkową Wojskowego Centrum 
Geograficznego, przyznaną mu przez szefa 
centrum, płk. Krzysztofa Ziemkiewicza.
Marzeniem Zygmunta Szczepaniaka jest do-
żyć chwili, kiedy przed grobem Rosa Bailly sta-
nie młode pokolenie Polaków w mundurach
i po raz pierwszy w odda hołd, „Francuzce
o polskim sercu” a ciszę cmentarną „zakłóci” 
żołnierska melodia: Śpij kolego w ciemnym 
grobie, Niech się Polska przyśni tobie! Miej-
my nadzieję, że sędziwy i dzielny andersiak 
doczeka tej chwili

Łukasz Stefaniak 

li w francuskiej jednostce wojskowej 3. BSC 
Versailles-Satory położonej na obrzeżach 
Paryża. Była to dla nich okazja, by zwiedzić 
kompleks pałacowo-ogrodowy w Wersalu. 
Do Lourdes pątnicy dotarli późnym wieczo-
rem 14 maja. Pierwszy dzień pobytu spędzi-
li na osobistej modlitwie, refleksji, kąpieli
w cudownej wodzie i zwiedzaniu miejsc zwią-
zanych z objawieniami Matki Bożej i osobą 
św. Bernadetty. 17 maja spotkali się z Polonią 
w Idron – małym miasteczku niedaleko Lour-
des, a wieczorem wzięli udział w Ceremonii 
Otwarcia Międzynarodowej Pielgrzymki Woj-
skowej w Lourdes, za której poprowadzenie 
w tym roku byli odpowiedzialni.  Jak podkre-

zainspirowała internowanych żołnierzy do 
zbudowania kapliczek obozowych, powstały 
trzy, m.in. w Idron. U schyłku życia przenio-
sła się z Paryża, gdzie mieszkała po wojnie,
z powrotem do Pau. Tam też zmarła w 1976 r. 
Warto dodać, że była uhonorowana licznymi 
polskimi odznaczeniami, m.in. otrzymała na-
grodę polskiego Pen Clubu (1969). 
W roku 70. rocznicy bitwy pod Monte Cas-
sino przypada również 20. rocznica spotkań 
polskich żołnierzy z Polonią mieszkającą pod 
Pirenejami przy kapliczce w Idron. W tym 
roku spotkanie takie miało miejsce z okazji 
56 Międzynarodowej Pielgrzymki Żołnierzy do 
Lourdes. Od samego początku głównym ani-
matorem spotkań jest Zygmunt Szczepaniak 
wraz ze swoją małżonką Sabiną, mieszkający
w Monein koło Pau. 16 maja br. porucznik 
Szczepaniak z dumą i radością witał przy 
kapliczce kolejne pokolenie polskich wojsko-
wych. W trakcie oficjalnych uroczystości ten 
Polak i Francuz w jednej osobie, odebrał medal 
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, którym w do-
wód uznania jego działań został odznaczony 
przez bp. Józefa Guzdka. Jest to kolejne wy-
różnienie przyznane przez Ordynariat Polowy 
temu dzielnemu żołnierzowi. W 2009 r. śp bp 
Tadeusz Płoski uhonorował Pana Zygmunta 
medalem „Milito pro Christo”. 
Duch „andersiaków” u Pana Zygmunta jest 
ciągle żyw, ten 87-latek nie spoczywa na lau-
rach, intensywnie poszukuje i dokumentuje 
ślady polskości w okolicach Lourdes. Jego 
„walka” przynosi efekty. Przed dwoma laty 
zlokalizował na cmentarzu w Pau grób Rosa 
Bailly i od tej pory się nim opiekuje. Przy oka-

Mszą św. sprawowaną z samego rana 11 maja 
br. w katedrze polowej przez ks. płk. Januare-
go Wątrobę, wikariusza generalnego biskupa 
polowego, pielgrzymi zainaugurowali wyjazd 
do Lourdes. Ks. Wątroba życzył pątnikom, by 
pielgrzymowanie było „dziękczynieniem wy-
śpiewanym Panu Bogu przez Maryję za dar 
Papieża Polaka, nowego świętego orędowni-
ka dla naszej ojczyzny i dla każdego z nas” 
oraz by przyniosła „obfite owoce duchowego 
wzrostu i umocnienia wiary”. 
Po Eucharystii pątnicy zajęli miejsca w auto-
karach i wyruszyli do Bolesławca na pierwszy 
nocleg, gdzie zostali ugoszczeni przez 23. 
Śląski Pułk Artylerii. Kolejne dwa dni spędzi-

W 1944 r. w Italii wstąpił do II Korpusu Pol-
skiego. Ów młodzieniec, urodzony w 1927 r. 
we Francji, z miłości do kraju ojców dopuścił 
się oszustwa, bowiem jego rocznik nie mógł 
jeszcze służyć w wojsku. Podał zatem rekru-
tującym, że ma więcej lat. Został wcielony do 
wojska, rozpoczął w nim żołnierski żywot, 
roznosząc pocztę II Korpusu. 
Rodzice Zygmunta Szczepaniaka wyjechali
z Polski do Francji po I wojnie światowej. 
Swoje potomstwo wychowywali w polskim 
duchu. Pan Zygmunt Polskę w sercu nosi od 
dziecka. Zahartował ją w kampanii włoskiej 
gen. Andersa. Utrwalało ją także małżeń-
stwo, bowiem małżonka Sabina także po-
chodziła z rodziny polskich emigrantów. Miał 
41 lat, kiedy – był to rok 1968 – pierwszy raz 
przyjechał wraz z ojcem do Polski. Wcześniej-
sze pojawienie się nad Wisłą uniemożliwiały 
zakazy władz komunistycznych. 
W 1958 r. rodzina Szczepaniaków osiedliła 
się pod Pirenejami w okolicach miasta Pau. 
Los zetknął Pana Zygmunta z zamieszkałą
w tym mieście Francuzką – polonofilką. Była 
nią Rosa Bailly (1890–1976), poetka, tłumacz-
ka polskiej poezji, propagatorka polskiej kul-
tury, „Francuzka o polskim sercu”, m.in. po 
I wojnie światowej (pracowała wtedy jako 
nauczycielka) twórczyni zrzeszenia przyjaciół 
Polski we Francji (Les Amis de la Pologne). 
W czasie II wojny światowej pomagała żoł-
nierzom gen. Władysława Sikorskiego inter-
nowanym w rejonie: Pau, Tuluzy, Perpignan, 
Caylus i Montpellier, przygnębionym poraż-
ką, niekiedy ulegającym demoralizacji. Rosa 
Bailly, świadoma polskiej maryjnej tradycji, 
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Dostępu do Europy od strony morza bronił 
Wał Atlantycki, pas umocnień ciągnący się 
od Normandii po podnóże Pirenejów. Wedle 
opinii Niemców – nie do pokonania. Był ob-
sadzony przez 58 dywizji – około półtora mi-
liona żołnierzy. Desant na plażach Normandii 
miał również związek ze sprawą polską.
Po klęsce Francji i ewakuacji z Dunkierki 
wojsk francuskich i brytyjskich w maju 1940 r.
tysiące polskich żołnierzy znalazło się w 
Wielkiej Brytanii. Polscy lotnicy zapisali 
piękną kartę w bitwie o Anglię, marynarze
w konwojach i bitwach morskich na Atlan-
tyku. Natomiast żołnierze odtworzonych sił 
lądowych nie mieli aż do 1944 r. okazji pod-
jęcia walki z Niemcami. Walki szczególnej. 
Przypominał o tym gen. Stanisław Maczek, 
dowódca 1. Dywizji Pancernej, dumy Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kiedy na 
początku sierpnia 1944 r. jednostka ta, włą-
czona do sił inwazyjnych, miała rozpocząć 
swój szlak bojowy: „I pamiętajcie wszyscy 
o jednym. Żołnierz bije się za wolność wielu 
narodów – ale umiera tylko dla Polski” – na-
pisał w wydanym przed walką rozkazie. 

Bój o normandzkie plaże 

Przez trwający prawie dwa lata okres przygo-
towań do utworzenia drugiego frontu alian-
ci z dużą pomysłowością prowadzili akcje 
dezinformacyjne, dotyczące dyslokacji swych 
wojsk, planowanego miejsca inwazji. Zorgani-
zowano nawet wyimaginowane dowództwo 
potężnej jednostki, First United States Army 

Rankiem 6 czerwca 1944 r. rozpoczęła się inwazja sił sojuszniczych 
na Francję – wielki morski desant na plażach Normandii. To była 
elektryzująca wiadomość. Mieszkańcy podbitych przez Niemców 
krajów Europy z nadzieją przyjęli wiadomość o rozpoczęciu bata-
lii, utworzeniu z dawna oczekiwanego drugiego frontu. Wierzono, 
że przyniesie upragnione zwycięstwo. Przywódcy niemieccy też 
zdawali sobie sprawę, że inwazja na kontynent europejski zade-
cyduje o przyszłości wojny. Byli jednak przekonani, że to się nie 
powiedzie, zakończy klęską atakujących, wypadnięciem ich z wo-
jennej gry. 

Normandia 1944Normandia 1944

Group, „wyposażonej” w cię-
żarówki i czołgi z gumy, drew-
na, tektury, fałszywe lotniska, 
magazyny; w prasie ukazywa-
ły się nawet relacje z meczów piłkarskich mię-
dzy drużynami tej nieistniejącej armii. Wywiad 
niemiecki za dobrą monetę brał zręcznie zaka-
muflowane „fałszywki”, łatwym do złamania 
szyfrem przekazywano radiowe informacje 
o przygotowaniu inwazji na kontynent tam, 
gdzie kanał La Manche był najwęższy. Niem-
cy angażowali tam duże siły. Działania dezin-
formacyjne były tak skuteczne, że niemieckie 
dowództwo desant w Normandii początkowo 
uznało za działanie „pozoracyjne”.
Niepewna sytuacja na Wybrzeżu Atlantyc-
kim wpływała także na układ sił na froncie 
wschodnim, na rezultat walk prowadzonych 
tam latem 1942 i 1943 r. Elitarne formacje 
niemieckie obsadzające Wał Atlantycki nie 
mogły wesprzeć jednostek Wehrmachtu 
zmagających się z Armią Czerwoną, zapobiec 
ich klęskom, przesuwaniu się ku zachodowi 
niemiecko-sowieckiego frontu. 
Udało się zachować w tajemnicy datę i miej-
sce inwazji sił sprzymierzonych. Określono 
ją terminem: Operacja Overlod. Desant miał 
mieć miejsce na plażach Normandii. Stamtąd 
alianci mieli ruszyć na zachód, do tzw. Linii 
Zygfryda, a następnie do zagłębia Ruhry, 
przemysłowego centrum III Rzeszy. Dowód-
cą operacji został amerykański generał Dwi-
ght David Eisenhower.
Dniem rozpoczęcia inwazji przez wojska 
amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie był

6 czerwca 1944 r. D-Day – tak alianci określali 
ten dzień. Przeprowadzona wtedy operacja 
desantowa była największą w historii wojen. 
Poprzedziło ją intensywne bombardowanie 
niemieckich umocnień na wybrzeżu Norman-
dii. 2546 samolotów bombowych zrzuciło 
ponad 7500 ton bomb. Desant morski po-
przedził desant powietrzny. Wzięło w nim 
udział ok. 24 tysiące spadochroniarzy i ciężko 
uzbrojonej piechoty, która na teren przeciw-
nika dotarła na szybowcach. Mieli opanować 
mosty, węzły komunikacyjne, zniszczyć nie-
przyjacielskie punkty oporu, osłaniać desant 
zasadniczych sił. 
Desant morski rozpoczął się o poranku
6 czerwca, w połowie odpływu, tak by wszyst-
kie przeszkody terenowe zastawione na pla-
żach przez Niemców zostały odkryte, a lot-
nictwo i baterie okrętowe mogły skutecznie 
niszczyć, widoczne w świetle dnia umocnienia. 
W desancie uczestniczyło ponad 700 okrętów 
wojennych, które osłaniały ok. 4000 jedno-
stek desantowych. Drogę morską z Anglii to-
rowało ok. 200 trałowców, które oczyszczały
z min wody kanału La Manche. Bombardowa-
nia, ostrzał artylerii okrętowej, osłona ponad 
trzech tysięcy myśliwców doprowadziły do 
bezpiecznego desantowania; do walki tego 
dnia ruszyło 7 dywizji piechoty – 150 tysięcy 
żołnierzy, towarzyszące im pododdziały pan-
cerne, także doborowe jednostki amerykań-
skich rangersów i brytyjskich komandosów.
W następnych tygodniach przez plaże Nor-
mandii przeszło ponad 2 miliony żołnierzy.
Desant zaskoczył Niemców. W jego rejonie 
znajdowało się siedem dywizji niemieckiej
7. Armii; doborowe dywizje pancerne stacjo-
nowały w głębi lądu; w pierwszym dniu walk 
tylko dwie z nich były w stanie przeprowa-
dzić kontratak, pozostałe, zdążające w kie-
runku wybrzeża, były skutecznie atakowane 
przez alianckie samoloty. Wiele niemieckich 
stanowisk dowodzenia nie posiadło swych 
dowódców, wezwanych do Rennes na ćwi-
czenia sztabowe. W momencie alianckiego 
ataku operująca w tym rejonie Grupa Armii 
„B” pozostała bez swego wodza, feldmar-
szałka Erwina Rommela, który w Niemczech 
świętował urodziny żony.
Pole bitwy ciągnęło się wąskim pasem wy-
brzeża o długości 90 km pomiędzy ujściami 
rzek Douve i Orne, na obszarze obejmują-
cym szereg nadmorskich miejscowości na 
półwyspie Cherbourg. Plaże na które na-
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Wyładunek wojsk alianckich na plaży „Omaha”Wyładunek wojsk alianckich na plaży „Omaha”

Amerykańscy spadochroniarze ze zdobyczną flagąAmerykańscy spadochroniarze ze zdobyczną flagą
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stąpił desant morski podzielono na pięć re-
jonów oznaczonych kryptonimami:„Utah”, 
„Omaha” – desantowały się tu jednostki 
amerykańskie oraz „Gold”, „Juno”, „Sword” 
– skierowane na nie jednostki brytyjsko-ka-
nadyjskie. Na większości plaż nafaszerowa-
nych minami oraz różnego rodzaju przeszko-
dami nie napotkano mocniejszego oporu; na 
plaży „Utah” obrońcami bunkrów byli głów-
nie Rosjanie i Gruzini z batalionów wschod-
nich. Wyjątek stanowiła pięciokilometrowa 
plaża „Omaha” u podnóża wysokich klifów,
z których Niemcy skutecznie razili atakują-
cych. Zginęło tam ok. 2500 atakujacych. 
Do godziny 22.00 „D-Day” na wybrzeżu Nor-
mandii znalazło się 175 tys. alianckich żołnie-
rzy. W następnych dniach trwały intensywne 
walki o poszerzenie w głąb lądu zdobytego 
przyczółku. 12 czerwca Niemcy utracili wy-
brzeże Normandii. 

Polscy marynarze i lotnicy 

Już w pierwszej fazie walk wzięli udział pol-
scy żołnierze: marynarze i lotnicy. 
Wśród okrętów alianckich były też polskie 
statki. Krążownik ORP „Dragon” oraz nisz-
czyciele ORP „Krakowiak” i ORP „Ślązak” 
ogniem swej artylerii wspierały oddziały 
desantowe, niszczyciele ORP „Błyskawica”
i ORP „Piorun” osłaniały przed kontrataka-
mi niemieckimi biorące w inwazji jednostki 
pływające. W armadzie transportowej zna-
lazły się statki polskiej marynarki handlowej
(SS „Chorzów”, SS „Katowice”, SS „Kraków”, 
SS „Kmicic”, SS „Kordecki”, SS „Narocz”,
SS „Wilno”). 8 lipca krążownik ORP„Dragon” 
został trafiony niemiecką „żywą torpedą”. 
Ciężko uszkodzony, po kilku dniach został 
osadzony na dnie jako element falochronu 
sztucznego portu utworzonego w rejonie 
plaży „Sword”. Także SS „Modlin” był jed-
nym z osiemdziesięciu celowo zatopionych 
statków, wykorzystanych do skonstruowania 
sztucznego falochronu.
W Operacja Overlod brało udział ok. 11 tys. 
samolotów alianckich, wśród nich 11 dywi-
zjonów polskich (8 myśliwskich, 3 bombo-
we). Zadaniem lotnictwa myśliwskiego było 
wsparcie ogniowe własnych wojsk, rozpo-
znanie, zwalczanie sił naziemnych przeciw-
nika, osłona powietrzna bombowców wy-
konujących ataki w głębi lądu. Sławę zyskał 
dywizjon bombowy 305, który zniszczył 
magazynowane w rejonie Nancy olbrzymie 
zapasy paliw. „Polacy tym czynem wygrali 
bitwę o Francję” – pisała ówczesna prasa. 

Shermany z husarskimi skrzydłami 

Najmocniejszy akcent polskiego udziału
w walkach w Normandii to bojowy szlak
1. Dywizji Pancernej. Jej twórca i dowódca, 
gen. Stanisław Maczek, w kampanii wrze-
śniowej jako dowódca 10. Brygady Kawalerii 
Motorowej zapisał piękną kartę żołnierskiej 
służby. Uformowana w Wielkiej Brytanii
1. Dywizja Pancerna liczyła 885 oficerów,
15 210 szeregowców i podoficerów, była do-
skonale wyposażona: 381 czołgów typu Sher-
man, 473 działa i 4000 pojazdów mechanicz-
nych (dla porównania: liczącą 70 000 tysięcy 

żołnierzy II Armia Ludowego Wojska Polskie-
go wyposażona była w 140 czołgów i 2900 
pojazdów mechanicznych). Polscy pancernia-
cy weszli w skład 2. Korpusu kanadyjskiego
1. Armii. Ledwie przybyli (wraz z kanadyjską 
4. Dywizją Pancerną) na wybrzeże Normandii 
zapadła decyzja o ich wykorzystaniu w ope-
racji, której nadano kryptonim „Totalize”. 
Jej zadaniem było przełamanie impasu. Siły 
inwazyjne bowiem – tak opisywał sytuację 
w Normandii gen. Maczek – po wyrwaniu 
się z nadmorskich plaż zdołały na wschod-
nim skrzydle częściowo zdobyć miejscowość 
Caen; tam ich marsz zablokowała najwięk-
sza z walczących w tamtym rejonie formacji 
niemieckich – Panzergruppe West. Także na 
zachodnim skrzydle operacji Amerykanie sta-
nęli w miejscu, nie byli w stanie posunąć się 
do przodu, napotykając twardy opór Niem-
ców. W tej sytuacji postanowiono równocze-
śnie uderzyć z obu sektorów, aby zamknąć
w kotle broniącą Normandii niemiecką Gru-
pę Armii B. Sukces tej operacji otwierał alian-
tom drogę na Paryż.
Polacy otrzymali zadanie opanowania miej-
scowości Falaise. W tym rejonie miały się 
połączyć nacierające z dwóch kierunków
3. Armia amerykańska i 1. Armia kanadyj-
ska, zamknąć niemieckie oddziały w kotle. 
8 sierpnia w pierwszym 
rzucie do boju ruszyła 10. 
Brygada Kawalerii Pancer-
nej. „Czterysta silników 
mruczało głębokim basem. 
Osiemset gąsienic dar-
ło normandzką murawę. 
Raz zobaczyć i umrzeć! 
Niejednemu się zresztą 
w tym ataku zdarzyło” – 
wspominał po latach gen. 
Franciszek Skibiński, wtedy 
zastępca dowódcy 10. Bry-
gady Kawalerii Pancernej. 
Dywizja działała w tere-
nie otwartym, nasyconym 
dużą ilości drzew i żywo-
płotów, dających osłonę 
dla niemieckiej obrony 
przeciwpancernej. W ciężkiej, trwającej do 
wieczora walce brygada, ponosząc poważne 
straty (straciła 40 czołgów), prawie nie ru-
szyła z miejsca. Następnego dnia padł roz-
kaz do kolejnego natarcia. Na drodze stanął 
las Qusenay, naszpikowany czołgami, bronią 
maszynową. Okazał się trudną do zdobycia 
twierdzą. Polskie natarcie zostało odparte. 
Niedobry był bilans pierwszych dni walki. 
Mimo wspaniałej postawy dywizje polska
i kanadyjska posunęły się do przodu zaled-
wie o 6-8 kilometrów. Padło 656 zabitych
i rannych, dywizja straciła 66 czołgów. Dro-
ga na Falaise wciąż była zamknięta.
Wyznaczone na 14 sierpnia kolejne natarcie 
miało być przygotowane bombardowaniem 
lotniczym. „Czekaliśmy w pogotowiu i wy-
patrywali na niebie naszych powietrznych 
pomocników. Doczekaliśmy się. Olbrzymia 
armada, lecąc bardzo nisko, zbliżała się
z kierunku północnego. Żołnierze powyłazili 
na czołgi, wymachując z entuzjazmem be-
retami. Ci dopiero dadzą Niemcom bobu! 
Pojedziemy potem jak w masło. Aż tu jak za-

czną sypać bomby! Prosto na nasze głowy. 
Cała szerokość i głębokość przygotowanego 
do natarcia korpusu została obrzucona tysią-
cami bomb” – wspominał gen. Skibiński.
Przez cztery dni trwały zacięte walki na rze-
ce Dives. W historię dywizji wpisały się walki
o strategiczny węzeł drogowy w Chambois,
o wzgórze Mont Ormel zwane Maczugą. Nim 
kocioł Falaise został zamknięty dywizja gen. 
Maczka przez sześć dni odpierała zacięte, 
niemal nieprzerwane ataki dwóch korpusów 
pancernych Waffen SS, starających się przer-
wać zaciskający się wokół nich żelany pier-
ścień. „Spośród pól bitew w Normandii – pisał 
reporter brytyjskiego pisma „Tank” – żadne 
inne nie przedstawia takiego obrazu piekła, 
zniszczenia i śmierci, jak to, które rozciąga się 
na północny-wschód od Chambois (…) punkt 
szczytowy bitwy przypada na noc z 19 na 20 
sierpnia. Szereg polskich jednostek, zamyka-
jących lukę, było atakowane przez czołgi nie-
mieckie (…) dosłownie ze wszystkich stron. 
Pomimo, iż wiele jednostek polskich meldo-
wało, że używają właśnie ostatnie posiadane 
pociski, to jednak bez wytchnienia parły one 
naprzód i zamykały lukę stalową bramą. (…) 
w dniu 21 sierpnia zwycięstwo zostało osią-
gnięte. Około godziny 11.00 Kanadyjczycy 
zrównali się z Polakami na ich lewej flance”. 

Generał Bernard Law Montgomery, dowód-
ca inwazyjnych sil lądowych, tak spointował 
przebieg zażartej bitwy pod Falaise: „Niemcy 
byli jakby w butelce, a polska dywizja była 
korkiem, którym ich w niej zamknęliśmy”. 
Cena tego zwycięstwa była duża: dywizja 
straciła: 325 zabitych, 1002 rannych, 114 za-
ginionych, razem 1441 osób.
To był pierwszy etap jej bojowego szlaku, któ-
ry prowadził przez Belgię, Holandię, po nie-
miecki port Wilhelmshaven. Pancerniacy gen. 
Maczka, dwudziestowieczni husarze (na pan-
cerzach czołgów widniały husarskie skrzydła) 
na swój zwycięski szlak bojowy, oprócz umie-
jętności żołnierskich wnosili wartość o której 
mówił we wspomnianym rozkazie ich dowód-
ca: „olbrzymią siłę moralną”, przekonanie, że 
„bijemy się o słuszną sprawę”. Wspominamy 
ten motyw ich żołnierskiej służby dziś, w 70. 
rocznicę historycznej inwazji wojsk sprzy-
mierzonych na Normandie – inwazji w imię 
wolności i obrony wartości chrześcijańskich 
kształtujących od wieków oblicze Europy. 

  Jędrzej Łukawy
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Oczywiście stres może mobilizować nas do 
działania. Wydzielana przez nadnercza ad-
renalina zwana często potocznie hormonem 
„walki lub ucieczki” wyostrza nasze zmysły, 
przyspiesza tętno i zmusza organizm do jesz-
cze efektywniejszej pracy, co z kolei pomaga 
nam skoncentrować się na zadaniu, zmagazy-
nować siły do przezwyciężenia trudności. Jed-
nak, gdy stres trwa przez dłuższy okres czasu, 
dochodzi do wyczerpania energii w organi-

zmie. To dlatego często, mimo ogromnego 
zmęczenia, nie potrafimy zasnąć, łatwo cho-
rujemy, a nasz nastrój zdecydowanie się obni-
ża. Wówczas trudniej nam również podołać 
wszelkiego rodzaju problemom, których na 
co dzień przecież nie brakuje. Dodatkowe 
okoliczności, jak śmierć bliskiej osoby, kryzys 
małżeński, utrata pracy mogą przyczynić się 
do pogorszenia naszego stanu psychicznego, 
a nawet spowodować depresję.
Gdy większość objawów utrzymują się po-
wyżej dwóch tygodni, należy skorzystać
z pomocy lekarza – psychiatry. Depresja 
jest chorobą i bardzo często wymaga lecze-
nia farmakologicznego. Współczesne leki
w większości nie powodują efektów ubocz-
nych, pozwalają natomiast powrócić do 
zdrowia i podjąć wyzwania codzienności. 
Niekiedy warto również skorzystać z pomocy 
psychoterapeuty, zwłaszcza jeśli towarzyszą 
nam negatywne myśli o nas samych, czuje-
my się gorsi od innych, odrzuceni, boryka-
my się z poczuciem winy, mamy wrażenie, 
że jesteśmy pozbawieni wpływu na własne 
życie. Terapia to nie tylko rozmowa z osobą 
bezstronną, która pomaga uporządkować 

Natłok obowiązków, szybkie tempo życia oraz odpowiedzialność, jaka spoczywa 
na nas podczas wypełniania niektórych zadań może być przyczyną długotrwałego 
stresu. Napięcie gromadzące się w ciele, drażliwość, wahania nastroju, uczucie zim-
na lub uderzającego gorąca, zmęczenie i kłopoty z zasypianiem to tylko niektóre 
symptomy wysyłane nam przez przeciążony organizm. 

Kiedy stres staje się problemem?Kiedy stres staje się problemem?

nasze sprawy. Jest to spotkanie człowieka
z samym sobą, odkrycie własnego poten-
cjału, bogactwa emocji, często niewyrażo-
nych w wyniku błędnych przekonań wynie-
sionych z dzieciństwa, kiedy to nasz obraz 
siebie kształtowali rodzice i osoby znaczące 
z kręgu rodziny. Ponieważ psychoterapeutę 
obowiązuje tajemnica zawodowa, możemy
w atmosferze zaufania przyjrzeć się naszemu 
życiu, zachowaniu i relacjom, jakie tworzy-

my z innymi ludźmi. O możliwość 
podjęcia terapii można pytać w Po-
radniach Zdrowia Psychicznego
w przychodniach lekarskich w ca-
łej Polsce. Przede wszystkim należy 
jednak pamiętać, że nieleczona de-
presja prowadzi do wycieńczenia 
i wyniszczenia organizmu, może 
wywoływać inne choroby, a nawet 
przyczynić się do śmierci.

Zespołu Zaburzeń Stresu Zespołu Zaburzeń Stresu 
Pourazowego (PTSD) Pourazowego (PTSD) 

Choć o Zespole Zaburzeń Stresu 
Pourazowego mówi się dzisiaj 
najczęściej w kontekście żołnierzy 
biorących udział w misjach poza 
granicami kraju, trzeba pamiętać, 
że wojna to tylko jeden z wielu 
czynników stresogennych, które
mogą prowadzić do objawów 
PTSD. Kataklizmy, zagrożenie ży-
cia, nagła śmierć bliskich osób, 
doświadczenie przemocy fizycz-
nej, psychicznej lub seksualnej,
a także bycie jej świadkiem, abor-

cja (zarówno jej dokonanie, jak i przetrwa-
nie, tzw. „syndrom ocaleńca”) i wszelkie 
wydarzenia, w których człowiek staje wobec 
możliwości śmierci lub obrażeń ciała, równo-
cześnie czując się bezbronny i bezradny, bo 
nie potrafi temu zapobiec, mogą prowadzić 

Objawy depresji

-  smutek lub „uczucie pustki”; 

-  zaburzenia snu (zwykle budzenie się w środku 
nocy); 

-  utrata energii, poczucie zmęczenia;

-  ospałość, bierność, izolacja;

-  zaburzenia apetytu (zwykle brak apetytu);

-  trudności z jasnym myśleniem, skupieniem uwagi, 
podejmowaniem decyzji;

- poczucie winy i bezradności;

-  utrata zainteresowania dla zajęć, które kiedyś 
sprawiały przyjemność, także obniżenie popędu 
seksualnego;

-  lęk i/lub ataki paniki;

-  obsesyjne drążenie bolesnych doświadczeń i myśli;

-  obniżone poczucie własnej wartości, brak nadziei; 

-  niepokój i/lub drażliwość; 

-  myśli o śmierci lub samobójstwie.

do silnego stresu, a w konsekwencji to prze-
życia tzw. traumy, która zostawia trwały ślad 
w psychice, utrudniając tym samy normalne 
funkcjonowanie.   

Zespół PTSD występuje gdy czas trwania 
wcześniej rozpoznanych objawów trwa dłu-
żej niż miesiąc i objawy wystąpiły co najmniej
60 dni od chwili wydarzenia traumatycznego. 
W tym wypadku należy również należy skorzy-
stać z pomocy lekarza – psychiatry. Leczenie 
siebie na własny rachunek nie przyniesie ocze-
kiwanych rezultatów, a zaniedbanie sygnałów 
płynących z organizmu często kończy się uza-
leżnieniem od alkoholu, seksu, hazardu, sto-
sowaniem przemocy wobec bliskich, izolacją 
społeczną, również śmiercią. Więcej od Zespo-
le Zaburzeń Stresu Pourazowego można prze-
czytać w przedostatnim numerze czasopisma 
„Polska Zbrojna” <nr 5 (817) maj 2014>.
Na zakończenie warto pamiętać, że prosze-
nie o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz 
świadczy o naszym poczuciu własnej war-
tości. Tylko człowiek, który jest świadomy 
swoich ograniczeń i potrafi zadbać o siebie, 
może z powodzeniem  pełnić ważne funk-
cje i odpowiadać za zdrowie i życie innych. 
Ta zasada dotyczy każdego: żołnierza, funk-
cjonariusza, lekarza, księdza, nauczyciela,
a w szczególności ojca i matki. 

Karolina Anna Kwaśniewska

Nie jesteś sam. Skorzystaj z pomocy.Nie jesteś sam. Skorzystaj z pomocy.

••  Poradnia Telefoniczna dla Osób Doro-
słych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123
(czynny codziennie w godz. 14-22, bez-
płatny)

••  Antydepresyjny Telefon Zaufania Funda-
cji ITAKA 22 654 40 41 (pon. 17-20)

••  Całodobowy Telefon Zaufania Centrum 
Interwencji Kryzysowej 81 534 60 60

••  Internetowy Telefon Zaufania „Anoni-
mowy Przyjaciel” 85 92 88,
http://www.telefonzaufania.org.pl/

••  Telefon Zaufania w Katowicach –
32 256 92 78

Kryteria PTSD

- wystąpienie wydarzenia traumatycznego;

-  wystąpienie powracających śladów doświadczeń urazowych (sny, uporczywe 
wspomnienia i niepokój w sytuacjach przypominających zdarzenie urazowe,
np. widok ognia, huk wystrzału, zapach szpitala);

-  wystąpienie specyficznego paraliżu psychicznego (często trudności z przypomnie-
niem sobie niektórych szczególnych aspektów wydarzenia traumatycznego) i reak-
cji unikania z towarzyszącym ograniczeniem zainteresowań innymi ludźmi
i otaczającym światem (np. weterani wojenni mogą unikać dźwięku prażenia kuku-
rydzy, gdyż przypomina on odgłos nadlatującego samolotu lub nie używają worków 
plastikowych na śmieci, gdyż przypominają im worki ze zwłokami kolegów);

-  wystąpienie objawów fizjologicznego hiperpobudzenia przejawiającymi się m.in. 
w zaburzeniach snu, rozdrażnieniu i wybuchach wściekłości (szybkie bicie serca, 
wysoki poziom ciśnienia krwi, napięcie mięśni).
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Podczas wszystkich misji zagranicznych nasi 
żołnierze spotykali się niemal na co dzień
z zagrożeniem życia, śmiercią, gwałtem, 
ubóstwem i nędzą materialną. Wojna naraża 
naszych żołnierzy na głębokie traumatyczne 
przeżycia. Prawie żaden z nich nie wraca już 
z misji taki sam. U jednych żołnierzy zmia-
ny te mają pozytywny charakter; pomagają 
im bowiem zrewidować hierarchię warto-
ści i zrozumieć, co w ludzkim życiu jest na-
prawdę ważne. U innych natomiast zmiany 
te przybierają formę pewnych zaburzeń
w codziennych zachowaniach, postawach, 
reakcjach emocjonalnych, z którymi wielu 
nie może sobie w żaden sposób poradzić. 
Dla żołnierzy poranionych emocjonalnie, 
a niekiedy i psychicznie, szukamy różnych 
form pomocy, wsparcia, rehabilitacji.
Jedną z takich form są sesje egzystencjalno-
duchowe pod hasłem: „Człowiek i wojna” 
organizowane przez Caritas Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego oraz Departament 
Wychowania i Promocji Obronności. Trze-
cia już sesja tego typu odbyła się w dniach
19-22 maja 2014 r. w Ośrodku Charytatyw-
no-Szkoleniowym w Popowie w diecezji 
płockiej. Sesję, jak w latach ubiegłych, po-
prowadził Józef Augustyn SJ, rekolekcjonista, 
profesor Akademii Ignatianum w Krakowie.
W realizacji przedsięwzięcia wspomagali go 
księża kapelani oraz psychologowie mający 
doświadczenia z misji bojowych. Sesja była 
przeznaczona dla uczestników misji poza 
granicami państwa, którzy chcieli przeanali-
zować trudności i problemy, jakie wystąpiły 
podczas misji lub po powrocie z niej.
Celem sesji były między innymi: pełniej-
sza świadomość własnych przeżyć; lepsze 
samopoznanie emocjonalne; ubogacenie 
własnego życia poprzez przepracowanie 
i akceptację trudnych przeżyć i doświad-
czeń podczas misji; refleksja nad własnym 
zachowaniem i reakcjami wobec kolegów 
żołnierzy; polepszenie relacji małżeńskich
i rodzinnych; pogłębiona refleksja nad celem 
i sensem ludzkiego życia. Każdy człowiek 
doświadczający traumy musi zaangażować 
się w szukanie odpowiedzi na nękające go 
pytania i niepokoje. 
Sesja miała formę wspólnych konferencji 
oraz pracy w małych grupach, ponadto każdy 
uczestnik mógł skorzystać z indywidualnych 
konsultacji duszpasterskich lub psycholo-
gicznych. Podczas sesji poruszane były pro-
blemy dotykające każdego uczestnika wojny, 

między innymi: cel i sens ludzkiego życia, 
odpowiedzialność za życie własne i bliźnich, 
poczucie winy w obliczu śmierci, pokonywa-
nie własnych słabości, a także problemy spo-
tykane w rodzinach weteranów: odbudowy-
wanie więzi z najbliższymi po długiej rozłące, 
wychowanie dzieci do pokoju. Prowadzący 
sesję kładł silny nacisk na konieczność samo-
kontroli i pracy nad sobą. Jest to konieczne, 
by traumatyczne przeżycia wojenne nie były 
źródłem autodestrukcyjnych zachowań, ale 
– przeciwnie – mogły stać się szansą, dzię-
ki której żołnierze po wojnie będą lepszymi 
ludźmi. Na sesję zgłosiło się osiemdziesięciu 
kandydatów, ale tylko połowa mogła w niej 
uczestniczyć.
Tegoroczna sesja była wyjątkowo dynamicz-
na. Pokazała, jaki silny wpływ miała wojna 
na jej uczestników, ile zrodziła pytań (czy 
my też jesteśmy najeźdźcami, terrorystami 
skoro zabijamy ludność tubylczą?), ile ne-
gatywnych emocji przeżywali (nienawiść do 
ludności rdzennej po zranieniu lub zabiciu 
kolegów). Ojciec Józef cierpliwie tłumaczył 
różnice między wojną sprawiedliwą a wojną 
niesprawiedliwą, między chorym poczuciem 
winy a prawdziwą skruchą, między uzasad-
nioną samoobroną a agresją inspirowaną 
nienawiścią. Wojna sprawiedliwa jest ko-
nieczna. Nasi żołnierze bronią przecież lu-
dzi zagrożonych, potrzebujących pomocy
i ubogich. Aby spełnić to zadanie, muszą 
być odważni i „twardzi”, nie tracąc przy tym 
podstawowej wrażliwości na człowieka. Po 
powrocie z misji niektórym żołnierzom trud-
no jest zrzucić „skorupę twardości”, która 
pomagała im przetrwać w sytuacjach bezpo-
średniego zagrożenia. „Wojnę trzeba zosta-
wić na wojnie” – mówił prowadzący sesję, 
by we własnym domu rodzinnym zachować 
się jak dobry syn, brat, mąż i ojciec.
Z rozmów z żołnierzami wynika, że rodziny 
różnie przyjmują ich po powrocie do domu. 
Niektóre niecierpliwią się przedłużającym się 
czasem readaptacji do warunków krajowych, 
niektóre są zaniepokojone zmianami w za-
chowaniu żołnierzy. Te zmiany są typowe
i normalne, ale rodziny nie wiedząc o tym, 
poczytują je jako osłabienie uczuć wobec 
najbliższych, jako niechęć lub brak zaintere-
sowania rodziną. Zmiany, które może wywo-
łać trauma, trudne są do zniesienia zarówno 
przez samego żołnierza, jak i przez jego bli-
skich. Najważniejsze jest jak najszybsze ich 
dostrzeżenie oraz udanie się po pomoc do 

specjalistów: lekarzy, psychologów, księży 
kapelanów.
Rodzina w religii katolickiej zwana jest ma-
łym Kościołem domowym, natomiast w psy-
chologii uważana jest za najważniejszą gru-
pę wsparcia. Rodzina, która jest wspólnotą, 
wymaga jednak uczestnictwa wszystkich jej 
członków. Każdy musi jej coś dawać i każ-
dy powinien w niej otrzymywać wsparcie. 
Nawet osoba poszkodowana fizycznie, nie-
pełnosprawna zobowiązana jest do dawania 
czegoś od siebie – choćby dobrego humoru, 
dobrego słowa. 
Niestety częstym błędem żołnierzy, którzy 
po misji cierpią fizycznie lub psychicznie, jest 
„znieczulanie się” alkoholem – to najgorsze 
z możliwych rozwiązań. Alkohol tylko oszu-
kuje spożywającego, że już jest mu lepiej. To 
tylko chwilowe „znieczulenie”, po którym 
powracają wszystkie problemy powiększone 
jeszcze o poczucie winy wobec rodziny. Z al-
koholem często wiąże się przemoc, która jest 
znacznie gorsza niż ta na wojnie, bo tą kieruje 
przeciwko nam najbliższa, ukochana osoba. 
Nawet taka agresja wynikająca z niemożności 
poradzenia sobie z własnymi problemami nie 
ma usprawiedliwienia. Rozbija rodzinę, kru-
szy w niej wszystkie najcenniejsze uczucia – 
miłość, współczucie, przyjaźń, zaufanie.
Dlatego sesje egzystencjalno-duchowa, jak 
i inne szkolenia oraz warsztaty prowadzo-
ne przez psychologów wojskowych mają na 
celu między innymi nauczenie rodzin kon-
struktywnego radzenia sobie z problemami 
występującymi po misji oraz przekonanie 
uczestników misji, że ich problemy są prze-
mijające, jeśli tylko zgłoszą się po pomoc, 
jeśli przyjmą profesjonalne wsparcie i zro-
zumieją, że wsparcie to nie czarodziejska ta-
bletka, która nagle wszystko uleczy, ale cza-
sem długotrwała praca nad sobą pod okiem 
specjalisty, wymagająca wiele wysiłku. 
Sesja w Popowie zakończyła się w dobrej at-
mosferze, w pogodnych nastrojach. Żołnierze 
wywieźli z niej wiele postanowień, wiele pla-
nów i nadziei na zmiany – oczywiście na lep-
sze. Mamy nadzieję, że będą stanowić ducho-
we wyposażenie na wszystkie przyszłe trudy 
życiowe i służbowe, z jakimi jeszcze nieraz 
przyjdzie im się mierzyć. Podparte modlitwą 
i dobrym słowem całego społeczeństwa do-
dadzą im siły do dalszej dobrej służby.

Ppłk Agnieszka Gumińska, 
oprac. red

29 maja obchodziliśmy Dzień Weterana Działań poza Granica-
mi Państwa. Szacuje się, że od lat pięćdziesiątych dwudziestego 
wieku około 50-60 tysięcy żołnierzy uczestniczyło w zagranicz-
nych misjach pokojowych. Jeśli do tego dodamy najbliższych 
z ich rodzin, będzie to całkiem spory procent społeczeństwa, 
który w czasach pokoju w naszej ojczyźnie zetknął się w jakieś 
formie z realiami prawdziwej wojny. Nasi żołnierze brali i biorą 
udział w misjach w: Korei, Egipcie, Kambodży, Syrii, Bośni i Her-
cegowinie, Czadzie, Kosowie, Iraku, Afganistanie, RPA i innych 
krajach. Niektóre z nich były z nazwy misjami pokojowymi, inne 
stabilizacyjnymi. Jedne odbywały się pod flagą Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, inne w ramach działań Paktu Północno-
atlantyckiego i Unii Europejskiej. 

Człowiek i wojnaCzłowiek i wojna
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W homilii ks. płk Prus wspomniał swój pobyt 
w Syrii podczas XVI zmiany Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego. Podkreślił, że w każ-
dym z uczestników misji budzi się poczucie 
wspólnoty. – Dzisiaj wasza obecność i wasze 
serca ciągle są z tym etosem misjonarza. 
Myśli biegną w ten czas, kiedy byliście żoł-
nierzami i gdy pełniliście służbę w obronie 
światowego pokoju – powiedział.
Kapelan podkreślił, że służba w imię poko-
ju na misji w tak szczególnych miejscach jak 
Syria, Izrael, Liban, Egipt była okazją do od-
krycia prawdy o konieczności wzajemnego 
szacunku i prowadzenia dialogu z ludźmi 
innej wiary. – Stąpałem po tych miejscach, 
w których Bóg realizował plany zbawienia 
wobec człowieka. Mieliśmy okazję zobaczyć 
miejsca, w których narodził się Chrystus. To 
także u wielu żołnierzy pogłębiało wiarę. (…)
Uczyliśmy się pewnego współżycia ze sobą, 
zachowania szacunku dla innej kultury i reli-
gii, ale nie traciliśmy swojej, swoich wartości 
chrześcijańskich i ta postawa wywoływała 
także szacunek – podkreślił ks. płk Prus.
Dziekan Żandarmerii Wojskowej podzięko-
wał weteranom misji pokojowych ONZ za 
obecność na Mszy św. i wspólną modlitwę 
w intencji tych żołnierzy, którzy odeszli na 
wieczną wartę. Przypomniał, że w katedrze 
polowej znajduje się tablica upamiętnia-
jąca uczestników misji pokojowych, a ich 
wkład w obronę światowego pokoju nie 
jest zapomniany. Przekazał im także słowa 
pozdrowień od biskupa polowego Józefa 
Guzdka.
W Eucharystii uczestniczyli członkowie Sto-
warzyszenia Weteranów Misji Pokojowych 
ONZ z jego prezesem gen. bryg. w st. spocz. 
Stanisławem Woźniakiem.

Po Mszy św. pod obeliskiem upamiętniają-
cym poległych żołnierzy misji pokojowych 
znajdującym się przy wejściu do Muzeum 

Wsparcie i szacunek dla weteranówWsparcie i szacunek dla weteranów
Pamięć o weteranach misji pokojowych ONZ uczczono w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego 24 maja Mszą św. sprawowaną przez ks. płk. Adama Prusa, dziekana Żan-
darmerii Wojskowej, uczestnika misji na Bliskim Wschodzie. Msza św. w katedrze 
polowej była częścią obchodów tzw. Dnia Weterana Działań poza Granicami Kra-
ju. Uchwalona przez Sejm RP w 2011 r. ustawa o weteranach ustanowiła 29 maja 
Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Tego samego dnia przypada też 
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ustanowiony w 2002 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Wojska Polskiego złożone zostały kwiaty.
Dzień Weterana był obchodzony także w in-
nych garnizonach w całym kraju. 

Przemyśl

Żołnierze 5 batalionu strzelców podhalań-
skich w Przemyślu uhonorowali 29 maja 
Dzień Weterana poprzez uroczysty apel, 
który rozpoczął się od wciągnięcia flagi na 
maszt, odegraniu hymnu RP. Po powitaniu 
zebranych kapelan Garnizonu Przemyśl ks. 
por. Grzegorz Bechta odmówił modlitwę, po 
której delegacja na czele z dowódcą batalio-
nu ppłk. Dariuszem Czekajem złożyła kwiaty 
i zapalone znicze przy tablicy upamiętniają-
cej poległego w Afganistanie śp. kpr. Micha-
ła Kołka. Pamięć o poległym została uczczo-
na minutą ciszy. Uroczystości Dnia Weterana 
to z jednej strony upamiętnienie wszystkich, 
którzy za udział w misjach ponieśli najwyż-
szą cenę – oddali życie, z drugiej – to także 
podziękowanie dla wszystkich uczestników 
misji. Uroczysty apel został zakończony de-
filadą pododdziałów.
W tym dniu delegacja żołnierzy 1 kompa-
nii zmechanizowanej udała się do Stalowej 
Woli, aby na grobie śp. kpr. Michała Kołka 
złożyć hołd pamięci w postaci kwiatów i zni-
czy.

Obchody Dnia Weterana w Orzyszu

W Dniu Weterana w Garnizonie Orzysz
w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Kazi-
mierza Królewicza zgromadzili się żołnierze 
i parafianie, aby wraz z księdzem płk Janem 
Zapotocznym, proboszczem i uczestnikiem 
misji pokojowych, modlić sie w intencji we-
teranów misji poza granicami kraju. Kapelan 
przewodniczył modlitwie w intencji tych, 
którzy oddali życie w służbie bezpieczeństwa 
i pokoju oraz ich rodzin.

Radom

24 maja w kościele garnizonowym w Rado-
miu radomscy Weterani uroczyście święto-
wali Międzynarodowy Dzień Uczestników 
Misji Pokojowych ONZ oraz Dzień Weterana. 
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. 
mjr Krzysztof Smoleń, zaś homilię wygłosił 
ks. Henryk Burzyński. Kaznodzieja zachęcił 
do pamiętania o tych, którzy polegli w imię 
pokoju na świecie.
Na zakończenie uroczystości delegacja w skła-
dzie ks. mjr Krzysztof Smoleń, mjr Andrzej Ka-
lisiak, Komendant Garnizonu Radom, Edward 
Kowalewski, członek Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Weteranów Misji Pokojowych 
ONZ złożyła wiązankę pod tablicą pamiątko-
wą poświęconą wszystkim Weteranom Dzia-
łań Poza Granicami Państwa.

***

Według pochodzących z końca marca da-
nych MON status weterana lub weterana po-
szkodowanego (przyznawany np. rannym na 
misji) ma prawie 6,8 tys. żołnierzy. Oprócz 
nich, taki status jest przyznawany funkcjona-
riuszom służb mundurowych i specjalnych.
Do końca roku w Warszawie ma zostać otwar-
te Centrum Żołnierza Weterana Misji Zagra-
nicznych. Jego celem ma być upamiętnienie 
poległych w misjach i operacjach zagranicz-
nych, a także edukowanie i kultywowanie 
udziału polskich żołnierzy w misjach pokojo-
wych i stabilizacyjnych. W Centrum ma stanąć 
pomnik poświęcony poległych, a w salach 
mają być eksponowane pamiątki i dokumenty 
na temat misji, w której uczestniczyli Polacy.
Polacy biorą udział w misjach ONZ roku 
1953 r. Wtedy władze PRL po raz pierwszy 
wysłały obserwatorów do Korei. W misjach 
zagranicznych wzięło udział ponad 100 tys.
żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy
z Polski. Polacy pełnili służbę pod błękitnym 
sztandarem ONZ m. in. w Indochinach, Kam-
bodży, Namibii, państwach Bliskiego Wscho-
du i byłej Jugosławii. Podczas służby i pracy 
w kontyngentach poległo 114 Polaków.

Na podstawie nadesłanych informacji,
za które dziękujemy

opracował Krzysztof Stępkowski

PrzemyślPrzemyśl RadomRadom
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Kard. Kazimierz Nycz wyraził przekonanie na 
początku Mszy św., że Polacy mają świado-
mość wkładu Jana Pawła II w 25 lat odzyska-
nej w 1989 r. wolności. – Bez wyboru Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową obchodzony 
srebrny jubileusz wolności byłby znacznie 
krótszy i skromniejszy – stwierdził metropo-
lita warszawski.
Jan Paweł II mógłby zostać nazwany „patro-
nem waszej wolności” – mówił w kazaniu 
kard. Parolin. Słowa te zostały przyjęte przez 
zebranych oklaskami.
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podkre-
ślił, że Jan Paweł II w znaczny sposób przyczy-
nił się do tego, aby Polska osiągnęła wolność 
przed 25 laty. Dziękował Bogu za jego wielki 
pontyfikat i „piękno świętości”, które podzi-
wia cały świat. Dziękował również za Prymasa 
Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który 
– jak mówił – „z wielką odwagą stawił czoła 
trudnym czasom reżimu komunistycznego, 
dając przykład wzorcowej miłości do Chry-
stusa i Kościoła”. – Bez niego nie byłoby pa-
pieża-Polaka. Potwierdził to ze wzruszeniem 
sam Jan Paweł II po swoim wyborze na Stolicę 
Piotrową – przypomniał gość z Watykanu.

W dniu przyjazdu do Polski, 31 maja kard. 
Parolin, nazywany też czasem „Premierem 
Watykanu”, udał się do Łomży, gdzie udzielił 
święceń biskupich pochodzącemu z tej die-
cezji ks. Markowi Zalewskiemu, który został 
mianowany nuncjuszem w Zimbabwe.
1 czerwca kard. Parolin przewodniczył Mszy 
św. na wilanowskich błoniach z okazji Świę-
ta Dziękczynienia (patrz niżej). Tego dnia
z sekretarzem stanu Stolic Apostolskiej spo-
tkał się Prezydent Bronisław Komorowski. 
Tematem rozmowy były stosunki Polski z Wa-
tykanem, planowana na 2016 rok wizyta 
papieża Franciszka w Polsce z okazji Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie oraz ocena 
bieżącej sytuacji międzynarodowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem perspektyw rozwią-
zania kryzysu rosyjsko-ukraińskiego.
Wieczorem sekretarz stanu Stolicy Apostol-
skiej podczas kolacji w Nuncjaturze podzię-
kował polskim biskupom i duchowieństwu 
za wysiłek ewangelizacyjny, a także wiernym 
świeckim za ich aktywność. Z kolei przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski abp 

Święto DziękczynieniaŚwięto Dziękczynienia

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w PolsceSekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w Polsce

W Święto Dziękczynienia obchodzone już po raz siódmy Polacy dziękowali Bogu za 
kanonizację Jana Pawła II oraz 25 lat odzyskanej w 1989 r. wolności. Przed Świąty-
nią Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie 1 czerwca w południe sekretarz 
stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przewodniczył uroczystej Mszy św.
z tej okazji. Obecny był prezydent RP, władze państwowe i samorządowe oraz licznie 
zgromadzeni warszawiacy, a w tym roku również Kaszubi, górnicy i górale.

Najbliższy współpracownik papieża Franciszka, kard. Pietro Paro-
lin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przybył do Polski 31 maja. 
Jego 5-dniowa wizyta związana była z 25. rocznicą polskiej wol-
ności i wznowieniem stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apo-
stolską oraz z dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II.  

Podczas Mszy sprawowanej przed wzno-
szoną na warszawskim Wilanowie Świątyni 
Opatrzności Bożej kard. Parolin wyraził ży-
czenie, aby to miejsce było „żywym pomni-
kiem przybliżającym następnym pokoleniom 
wielkich Polaków”. – Ja również za nich 
dziękuję – i proszę: oby wasz naród rodził 
ciągle nowych świętych! To oni zadecydują
o losach waszej Ojczyzny! Oni też są po-
trzebni Kościołowi i światu – zapewniał.
Kard. Parolin nawiązał także do ważnych wy-
darzeń z historii Polski – dwóch wieków zma-
gań Polaków o wolność, które nazwał „polską 
drogą krzyżową do wolności”. – Wasze zwy-
cięstwa przychodziły przez krzyż – mówił.
„Cieszę się, że mogę razem z Wami święto-
wać 25-lecie odrodzenia waszej Ojczyzny. 
Cieszę się, że mogę być wraz z wami w tej 
świątyni, w której corocznie, w Święto Dzięk-
czynienia, zawierzacie losy Polski i Polaków 
Opatrzności Bożej” – dodał najbliższy współ-
pracownik papieża.
W liturgii aktywnie uczestniczyli przybyli
w tym roku liczni Kaszubi, dlatego jedną z 
intencji modlitwy powszechnej odczytano po 
kaszubsku. W procesji z darami do ołtarza Ka-

Stanisław Gądecki za-
pewnił o lojalności i wier-
ności Kościoła w Polsce 
wobec papieża Francisz-
ka i Stolicy Apostolskiej.
W przemówieniu do bis-
kupów kard. Parolin wy-
raził zadowolenie z obec-
nej sytuacji Kościoła
w Polsce. Podkreślił, że 
Polska dobrze broni się 
przed laicyzacją. Świad-
czy o tym przede wszystkim obecność rzesz 
wiernych w świątyniach. Również instytucjo-
nalnie Kościół rozwija się i dojrzewa do no-
wych wyzwań.
Dodał, że nie przywozi ze sobą nowego 
orędzia dla Kościoła w Polsce, gdyż biskupi 
otrzymali je od papieża Franciszka podczas 
lutowej wizyty ad limina Apostolorum w Wa-
tykanie. Odnosiło się ono do czterech prze-
strzeni działania Kościoła: rodziny, młodzie-
ży, powołań kapłańskich i zakonnych oraz 
ubogich.

szubi ponieśli czczony przez nich wizerunek 
Matki Bożej Sianowskiej, górnicy ofiarowali 
kadzidło a przedstawiciele Fundacji Dzieło No-
wego Tysiąclecia – Księgę z podziękowaniami 
za łaski otrzymane za wstawiennictwem Jana 
Pawła II. Podobną złożyli wcześniej w Waty-
kanie i na Jasnej Górze. Szczególnym darem 
była w tym roku pozłacana kula z ponad 50 
tys. intencji zapisanych na dyskach CD. Po 
uroczystościach zostanie umieszczona pod 
kopułą Świątyni Opatrzności Bożej.
Podobnie jak w całej Polsce, również na Po-
lach Wilanowskich przeprowadzono kwestę 
do puszek na rzecz kontynuacji budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej.
Uroczystą Mszę św. wraz z kard. Parolinem 
i kard. Nyczem, koncelebrowali m.in. kard. 
Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celesti-
no Migliore, Prymas Polski senior abp Józef 
Kowalczyk, a także sekretarz Konferencji 
Episkopatu Polski prymas nominat abp. Woj-
ciech Polak. Przybyli także bp Cyryl Klimo-
wicz z Syberii i Jan Ozga z Kamerunu. Litur-
gia sprawowana była po łacinie i częściowo 
w języku polskim.
Poprzedziła ją procesja z relikwiami św. Jana 
Pawła II, którą z pl. Piłsudskiego do Świątyni 
Opatrzności Bożej poprowadził biskup po-
mocniczy archidiecezji warszawskiej Józef 
Górzyński. Wzięły w niej udział setki warsza-
wiaków.

KAI, oprac. kes

Rano kard. Parolin odwiedził największe
w Europie środkowowschodniej kolegium 
ojców jezuitów, znajdujące się w Warszawie 
przy ul. Rakowieckiej. Modlił się też przy re-
likwiach św. Andrzeja Boboli, w dedykowa-
nym Mu Sanktuarium.
W poniedziałek 2 czerwca z udziałem sekre-
tarza stanu Stolicy Apostolskiej w siedzibie 
Konferencji Episkopatu odbyła się uroczysta 
sesja upamiętniająca 25-lecie wznowienia 
stosunków dyplomatycznych między Stolicą 
Apostolską i Polską.
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Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w swym 
przemówieniu wyraził uznanie dla coraz lep-
szej współpracy Polski i Stolicy Apostolskiej w 
obronie podstawowych wartości i promocji 
prawa do wolności religijnej, także na forum 
międzynarodowym. Przypomniał, że odno-
wienie relacji dyplomatycznych między Pol-
ską i Stolicą Apostolską zaistniało w kontek-
ście „radykalnych zmian politycznych, jakie 
dokonały się w 1989 r. nie tylko w Polsce, ale
i w całej Europie środkowowschodniej”. 
Podczas sesji zaprezentowano też specjalną 
publikację przygotowaną z okazji 25-lecia 
wznowienia wzajemnych relacji dyploma-
tycznych. 
Tego samego dnia Kardynał Parolin przybył
z prywatną wizytą do Krakowa. Odwiedził 
tam Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia i katedrę wawelską, a na-
stępnego dnia Wadowice i Jasną Górę.
Wieczorem 3 czerwca kard. Parolin uczestni-
czył we wręczeniu Nagrody Solidarności, którą 

odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie 
Mustafa Dżemilew, lider Tatarów Krymskich.
4 czerwca rano Sekretarz stanu Stolicy Apo-
stolskiej przewodniczył w warszawskiej Ar-
chikatedrze św. Jana Chrzciciela Mszy św. 
w 25. Rocznicę pierwszych częściowo wol-
nych wyborów. – Pragnę przypomnieć Wasz 
wkład w dziedzictwo europejskie, polegający 
na eksponowaniu roli moralności w polityce 
– mówił w homilii kard. Parolin. Przyznał, że 
w świadomości wielu mieszkańców Europy 
Zachodniej przełom roku 1989 kojarzy się 
jedynie z upadkiem muru berlińskiego. Po-
wiedział dobitnie, iż należy przypominać, że 
początek tych wydarzeń miał miejsce wła-
śnie w Polsce.
Wskazał też na wkład Polaków w dziedzic-
two europejskie, polegający na „eksponowa-
niu roli moralności w polityce”. Z uznaniem 
podkreślił, że walcząc o wolność Polacy wy-
brali metody pokojowe decydując, że odpo-
wiedzią na przemoc fizyczną będzie wyłącz-
nie siła duchowa.

– Bezkrwawa polska transformacja była wiel-
kim zwycięstwem odwagi, rozsądku i moral-
ności nad cynizmem poprzedniego systemu 
– powiedział kard. Parolin. 
Na zakończenie Mszy przekazał zgromadzo-
nym pozdrowienia w imieniu papieża Fran-
ciszka. W liturgii uczestniczyły najwyższe 
władze państwowe z prezydentem Broni-
sławem Komorowskim, marszałkowie Sejmu 
i Senatu, wicepremier Janusz Piechociński, 
były prezydent Lech Wałęsa, była premier 
Hanna Suchocka, a także korpus dyploma-
tyczny, ludzie nauki i kultury. Obecni byli 
m.in. król Belgów Filip wraz z królową Matyl-
dą, Henryk, Wielki Książę Luksemburga, pre-
zydent Rumunii Traian Basescu, prezydent 
Malty Marie-Luise Coleiro Peca i prezydent 
Łotwy Andris Berzin.
Msza św. w Archikatedrze była ostatnim 
oficjalnym punktem wizyty kard. Parolina
w Polsce.

Oprac. kes

Powinnością kapelanów wojskowych jest 
modlitwa za poległych i zmarłych żołnie-
rzy oraz ich rodziny. To kapelan stojąc przy 
ołtarzu Eucharystii prosi Boga, aby okazał 
miłosierdzie żołnierzowi, który odchodzi 
na wieczną wartę.

Dziś w katedrze polowej Wojska Polskiego 
modlimy się za gen. Wojciecha Jaruzelskie-
go w dniu jego pogrzebu. W tym miejscu 
nie jest ona czymś nowym, niezwykłym. 
Od wielu już lat, na prośbę jego przyjaciół, 
przy tym ołtarzu, raz w miesiącu była spra-
wowana Msza św. w jego intencji. Generał 
wiedział o tym. 2 lipca 2009 roku tak pisał 
w liście do proboszcza parafii katedralnej: 
„Serdecznie dziękuję za życzliwą pamięć
o 86. rocznicy moich urodzin oraz 20-le-
ciu wyboru na urząd Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wyrażam głęboką 
wdzięczność w związku z zapowiedzią 
odprawienia 5 lipca br. Mszy Świętej
w Katedrze Polowej WP. W tym dniu będę 
łączył się myślą i sercem z  uczestnikami 
Mszy”.

Modlitwa w intencji Pana Generała jest po-
twierdzeniem troski Kościoła o to, co naj-
ważniejsze – o zbawienie. W ten sposób 
wspólnota uczniów Chrystusa kontynuuje 
misję swego Nauczyciela wyrażoną w sło-
wach: „Nie przyszedłem po to, aby świat 
potępić, ale by świat zbawić” (J 12,47n). 
Dlatego w czasie tej modlitwy, z troską 
podejmujemy ziarno wieczności, posiane
w sercu Generała w czasie chrztu święte-
go. Przyzywamy Miłosierdzia Bożego nad 
całym jego długim życiem, pełnym dra-

matycznych decyzji, których konsekwencje 
do dziś budzą wiele emocji. Nade wszystko 
na ołtarzu składamy dziś dobremu Bogu 
ostatni akt wiary, na który zdobył się świa-
domie w obliczu śmierci. A była nim prośba 
o spowiedź, sakrament chorych i Komunię 
Świętą.

Historia jeszcze długo będzie oceniać jego 
słowa, podejmowane decyzje i czyny. Będą 
to czynić następne pokolenia. Jest jed-
nak różnica pomiędzy oceną a sądem. Sąd
w chwili śmierci człowieka należy już tylko 
do Boga. Wszak On najlepiej zna ludzkie ser-
ce. Tylko Bóg wie, co jest w człowieku.

Pogrzeb gen. Wojciecha Jaruzelskiego jest 
czasem próby dla wierzących. Jak z tej próby 
wyjdziemy? Czy zdamy egzamin z naszego 
człowieczeństwa i chrześcijaństwa? Czy pozo-
staniemy wierni ewangelicznemu przesłaniu?
Papież Franciszek, tuż po wyborze na stolicę 
Piotrową, wyznał, że „najmocniejszym orę-
dziem Pana jest miłosierdzie”. Jednocześnie 
ze smutkiem stwierdził, że czasem pojawia 
się niewierność temu orędziu.

Jako chrześcijanie jesteśmy apostołami praw-
dy i miłosierdzia, wyznawcami Boga, który 
jest sprawiedliwy i miłosierny równocześnie. 
Tych wartości nie możemy rozdzielać. Zdra-
da jednej z nich sprawia, że rozmijamy się
z Ewangelią.

Można ulec pokusie zakłamania i ukrywania 
prawdy. Można też oskarżać w imię prawdy, 
zapominając o tym, że Jezus, gdy dostrze-
gał nawrócenie, okazywał miłosierdzie. Naj-

bardziej dobitnym potwierdzeniem tego 
były słowa wypowiedziane na krzyżu do 
dobrego Łotra: „Jeszcze dziś będziesz ze 
Mną w raju”.

Czy pozostaniemy wierni ewangelicznym 
wartościom: prawdzie i miłosierdziu, któ-
rych nie można rozdzielać?
Jest to także czas próby dla tych, którzy
w swoim życiu nie mają odniesienia do 
Boga, jako wartości najwyższej. Czy po-
trafią uszanować ostatni wybór Zmarłego
i wolę jego rodziny? Czy ten wybór pobu-
dzi ich do refleksji na temat sensu ludzkie-
go życia i przemijania?

Św. Siostra Faustyna zapisała w swoim 
„Dzienniczku” takie słowa: „Sekretarko Moja, 
napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników 
niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem 
na ziemię... dla nich przelałem krew, niech 
się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej 
potrzebują Mojego miłosierdzia”.

Zaś Paweł Apostoł w Liście do Rzymian 
przekonuje nas, że „wszyscy (…) staniemy 
przed trybunałem Boga. (…) Tak więc każdy 
z nas o sobie samym zda sprawę Bogu”.

Dzisiaj, gdy przed tym boskim trybunałem 
staje gen. Wojciech Jaruzelski i sam zdaje 
sprawę Bogu, z odpowiedzialności za swo-
je życie i decyzje, które miały wpływ na 
życie milionów rodaków, prośmy dla niego
o miłosierdzie Boże.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Kazanie Biskupa Polowego Józefa GuzdkaKazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka
wygłoszone 30 maja 2014 r. podczas Mszy św.wygłoszone 30 maja 2014 r. podczas Mszy św.
w intencji gen. Wojciecha Jaruzelskiego w intencji gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
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Rzeszów
W Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 31 maja 2014 r., wierni pa-
rafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Polski udali się na pielgrzymkę 
do Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, by podziękować za kano-
nizację Jana Pawła II. Pierwszym punktem pielgrzymki była wizyta w Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, nieopodal Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. Wielkie przeżycie dla pielgrzymów stanowiła Eucharystia
w kaplicy Relikwii św. Jana Pawła II. Mogli zobaczyć również płytę z pierwsze-
go grobu Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie umieszczoną w kaplicy 
Kapłańskiej zaprojektowanej na wzór krypty św. Leonarda na Wawelu, w której 
ks. Karol Wojtyła odprawił 2 listopada 1946 r. swoją prymicyjną Mszę św. Na 
płycie umieszczony jest relikwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, 
którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Jana Pawła II.
Pielgrzymi zwiedzili również Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach. W kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny modlili się przy chrzcielnicy, przy której Karol Wojtyła przyjął sa-
krament chrztu św. Znalazł się też czas na skosztowanie słynnych wadowickich 
kremówek. 
Ostatnim punktem pielgrzymowania była Kalwaria Zebrzydowska – miejsce wy-
jątkowe, bowiem tu Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 r. odprawił swoją ostatnią 
Mszę św. na ziemiach polskich.                                                                      P.L.

Częstochowa
„Dar krwi-świadectwem wiary w Syna Bożego” pod takim hasłem przebiega-
ła XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę.
31 maja 2014 r. w Bazylice Jasnogórskiej biskup polowy Józef Guzdek przewod-
niczył Mszy  św. w intencji honorowych krwiodawców i ich rodzin. W homilii 
podkreślił, że krwiodawcy są ludźmi sukcesu, gdyż w sposób bezinteresowny 
dzielą się cząstką własnej krwi, niosąc ulgę ludziom cierpiącym. Na zakończenie 
Eucharystii ks. płk Zenon Surma, duszpasterz Honorowych Dawców Krwi, za-
wierzył krwiodawców Matce Bożej Jasnogórskiej.
Uczestnicy pielgrzymki oddali ponad 10 litrów krwi w ambulansie Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, który stanął u stóp Jasnej Góry. 
Bp Józef Guzdek uhonorował Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Po-
piełuszki Zbigniewa Patyka, który oddał ponad 200 litrów krwi, Józefa Wańka, 
dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia 
i ks. płka Zenona Surmę.
Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wa-
łach, któremu przewodniczył ks. płk Surma. Rozważania poszczególnych stacji 
odczytali krwiodawcy.                                                                                   kes

Warszawa
Mszą św. w Katedrze Polowej WP 30 maja 2014 r. rozpoczęły się uroczystości 
pogrzebowe gen. Wojciecha Jaruzelskiego, działacza komunistycznego, I sekre-
tarza KC PZPR, generała LWP, autora stanu wojennego, jedynego prezydenta 
PRL. W homilii bp Guzdek podkreślał, że jego pogrzeb „jest czasem próby dla 
wierzących”. Msza św. sprawowana była w intencji gen. Jaruzelskiego oraz jego 
bliskich przeżywających żałobę. Uczestniczyli w niej prezydenci Bronisław Komo-
rowski, Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Urna z prochami generała została
złożona w kwaterze żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach.                                                                                               kes

Siedlce
W tym roku w Kościele przeżywamy kolejny rok Wiel-
kiej Nowenny Fatimskiej przed stuleciem objawień 
fatimskich. Z tej okazji z inicjatywy Bractwa Różańco-
wego w kościele garnizonowym pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa zostało zorganizowane spotkanie 
z ks. dr  Krzysztofem Czaplą, dyrektorem Sekretariatu 
Fatimskiego z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem, by przybliżyć i pogłębić 
znajomość Orędzia Matki Bożej z Fatimy. Spotkanie to 
stanowiło doskonałe wprowadzenie do uroczystego 
dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła II, które 
odbyło się 1 czerwca br. podczas niedzielnej Mszy św. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele wspólnot działa-
jących przy kościele garnizonowym, a także parafianie
i goście.                                                                    I.S.

Wrocław 
Ojciec Święty Jan Paweł II 31 maja 1997 r. poświęcił 
wrocławski kościół garnizonowy pw. św. Elżbiety Wę-
gierskiej po dokonanych w nim pracach remontowych. 
Kilka lat później, także w tym samym dniu, podniósł 
ten kościół do godności bazyliki mniejszej. Na pamiąt-
kę tych wydarzeń 31 maja 2014 r. żołnierze Garnizonu 
Wrocław wzięli udział w uroczystej Mszy św. dziękczyn-
nej, której przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. 
Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił młodzieży 
sakramentu bierzmowania.
– Święci nie przemijają, ale wołają o świętość i pragną 
świętości. Nie żądają od nas oklasków, ale chcą byśmy 
ich naśladowali. Dlatego też musimy nauczyć się naśla-
dować św. Jana Pawła II w podejściu z miłością i miło-
sierdziem do każdego człowieka. Jan Paweł II był tym, 
który zapalał dobro w człowieku – powiedział w homilii 
bp Józef Guzdek.
Na zakończenie Eucharystii zostały wręczone odznacze-
nia: Gwiazdy Orderu Bazyliki oraz Medale Błogosławio-
nego Księdza Jerzego Popiełuszki dla osób szczególnie 
zasłużonych dla parafii garnizonowej we Wrocławiu.  

M.Z.

Żagań
W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki 
Żołnierza Polskiego 30 maja 2014 r. sprawowano uro-
czystą Mszę św. z okazji święta 11. Batalionu Remonto-
wego. W homilii ks. ppor. Krzysztof Ziobro podkreślił, 
że dla każdego żołnierza ważne powinny być wartości 
Bóg-Honor-Ojczyzna. Podziękował także za zaangażo-
wanie i pracę żołnierzy i pracowników cywilnych bata-
lionu przy budowie kościoła garnizonowego. W Litur-
gię Słowa czynnie włączyli się żołnierze z batalionu. Po 
Mszy św. odbył się uroczysty apel oraz okolicznościowe 
spotkanie w klubie „Czarnej Dywizji”.                    M.C.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Fot. archiwum Jednostki Strzeleckiej 2036 z Paradyża


