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 Serce Jezusa – wiekuiste źródło życia
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PAPIESK A INTENCJA NA CZERWIECPAPIESK A INTENCJA NA CZERWIEC
Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie po-
przez świadectwo wiary wierzących.

Numer zamknięto 24 czerwca 2014 r.

Na okładce:
Procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej, Wrocław, 19 czerwca 2014 r.
fot. Zbigniew Kleczyński

w Egipcie, ale zapominali, 
że spożywali te posiłki przy 
stole zniewolenia. W tych chwilach pokusy, mieli 
oni pamięć, ale jakąś pamięć chorą, selektywną.
Każdy z nas może dziś postawić sobie pytanie:
a ja? Gdzie chcę jeść? Przy jakim stole pragnę się 
karmić? Przy stole Pańskim? Czy też marzę, by 
jeść smaczne potrawy, lecz w niewoli? Jaka jest 
moja pamięć? Czy jest to pamięć zbawiającego 
mnie Pana, czy też pamięć o czosnku i cebuli nie-
woli? Jaką pamięcią sycę moją duszę?
Ojciec nam mówi: „Żywiłem cię manną, której 
nie znali twoi przodkowie”. Odzyskajmy pamięć 
i nauczmy się rozpoznawać fałszywy chleb, który 
oszukuje i niszczy, ponieważ jest owocem ego-
izmu, samowystarczalności i grzechu.
Wkrótce pójdziemy w procesji za Jezusem realnie 
obecnym w Eucharystii. Hostia jest naszą man-
ną, przez którą Pan daje nam samego siebie. Do 
Niego zwracamy się z ufnością: Jezu, broń nas 
przed pokusami zniewalającego nas pokarmu 
tego świata; oczyść naszą pamięć, aby nie była 
uwięziona w samolubnej i doczesnej selektyw-
ności, ale była żywą pamięcią Twojej obecności 
przez całe dzieje Twego ludu, pamięcią, która 
staje się „pamiątką” Twego gestu odkupieńczej 
miłości. Amen.

Ojciec Święty Franciszek

jest prawdziwym pokarmem pod postacią chle-
ba; Jego krew jest prawdziwym napojem pod 
postacią wina. Nie jest to zwykły pokarm, którym 
można by nasycić nasze ciała, jak manna; Ciało 
Chrystusa jest chlebem czasów ostatecznych, 
który może dać życie i to życie wieczne, ponie-
waż istotą tego chleba jest miłość.
W Eucharystii przekazywana jest miłość Boga 
wobec nas: miłość tak wielka, że karmi On nas 
samym sobą; miłość bezinteresowna, zawsze do 
dyspozycji każdej osoby głodnej i potrzebującej 
odrodzenia swych sił. Życie doświadczeniem 
wiary oznacza pozwolenie, by karmił nas Pan
i budowanie swego życia nie na dobrach mate-
rialnych, ale na tym, co nie ginie: darach Boga, 
Jego Słowie i Jego Ciele.
Jeśli spojrzymy wokół nas, to zdajemy sobie 
sprawę, że istnieje tak wiele propozycji pokarmu, 
które nie pochodzą od Pana i które pozornie bar-
dziej zaspokajają. Niektóre są podsycane pienią-
dzem, inne sukcesem i próżnością, inne władzą
i pychą. Ale pokarmem, który nas naprawdę 
posila i zaspokaja jest tylko ten, który daje nam 
Pan! Pokarm, który daje nam Pan, różni się od 
innych i być może nie wydaje się nam tak smacz-
ny, jak jakieś jedzenie, które daje nam świat. Tak 
więc marzymy o innych posiłkach, jak Żydzi na 
pustyni, tęskniący za mięsem i cebulą, które jedli

„Pan, Bóg twój (...) żywił cię manną, której nie 
znałeś” (Pwt 8, 2-3). Te słowa Mojżesza odnoszą 
się do historii Izraela, którego Bóg wyprowadził 
z Egiptu, z domu niewoli i przez czterdzieści lat 
prowadził na pustyni do Ziemi Obiecanej. Naród 
wybrany, dotarłszy tam osiągnął pewną autono-
mię, pewien dobrobyt i groziło mu zapomnienie 
o smutnych wydarzeniach z przeszłości. Zosta-
ło ono przezwyciężone dzięki interwencji Boga 
i Jego nieskończonej dobroci. Tak więc Pismo 
Święte zachęca do pamięci, do upamiętniania 
całej drogi przebytej na pustyni, w czasie głodu 
i zniechęcenia. Mojżesz zachęca, by powrócić do 
tego, co istotne, do doświadczenia całkowitej 
zależności od Boga, kiedy przeżycie powierzono 
w Jego ręce, by człowiek zrozumiał, że „żyje nie 
samym tylko chlebem, ale żyje wszystkim, co po-
chodzi z ust Pana” (por. Pwt 8,3).
Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie 
inny głód, taki głód, którego nie można zaspo-
koić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód 
miłości, głód wieczności. Zaś znak manny – po-
dobnie jak całe doświadczenie wyjścia [z Egiptu] 
– zawierał w sobie także ten wymiar: był zapo-
wiedzią pokarmu zaspokajającego ten głęboki 
głód, który jest w człowieku. Jezus daje nam ten 
pokarm, a wręcz to On sam jest chlebem żywym, 
który daje życie światu (por. J 6,51). Jego ciało 

Nie pieniądz czy władza, lecz EucharystiaNie pieniądz czy władza, lecz Eucharystia
naprawdę zaspokaja człowieka naprawdę zaspokaja człowieka 

Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. w Uroczystość Bożego Ciała, 19 czerwca 2014 r.

Bp Artur Miziński sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu PolBp Artur Miziński sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polskiski
Biskup Artur Miziński, 49-letni biskup po-
mocniczy archidiecezji lubelskiej, został
10 czerwca 2014 r. wybrany sekretarzem 
generalnym Konferencji Episkopatu Polski. 
Bp Miziński jest doktorem habilitowanym 
prawa kanonicznego, kierownikiem Kate-
dry Kościelnego Prawa Karnego KUL oraz 
adwokatem Roty Rzymskiej. W Episkopacie 
zasiada m.in. w Radzie Prawnej i Radzie ds. 
Środków Społecznego Przekazu. Na stano-
wisku sekretarza generalnego KEP bp Artur 
Miziński zastąpił bp. Wojciecha Polaka, który 
17 maja został mianowany przez Ojca Świę-
tego Franciszka arcybiskupem metropolitą 
gnieźnieńskim i Prymasem Polski.
Artur Miziński urodził się 13 lutego 1965 r. 
w Opolu Lubelskim. W październiku 1983 r.
rozpoczął formację w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Lublinie. Seminarium 
i studia teologiczne w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 
1988 r. 
Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1989 r.
w katedrze lubelskiej. W czerwcu 1992 r. 
rozpoczął studia specjalistyczne z prawa 
kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie 

Santa Croce w Rzymie, gdzie w 1994 r. uzy-
skał licencjat w zakresie prawa kanonicznego. 
Następnie w Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim odbył cykl doktorancki zakończony obro-
ną pracy doktorskiej.
W latach 1996–1999 odbył studia w Studium 
Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej zakoń-
czone zdanym egzaminem i otrzymaniem tytu-
łu adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 r. uzyskał 
tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa 
kanonicznego na podstawie rozprawy „Status 
prawny adwokata w Kościele łacińskim”.
Od 1 października 1999 r. rozpoczął pracę 
dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Ka-
tedrze Kościelnego Prawa Procesowego, naj-
pierw jako asystent, a od 2001 r. jako adiunkt. 
Od 1 października 2012 r. jest kierownikiem 
Katedry Kościelnego Prawa Karnego.
Od września 1999 r. sprawuje urząd adwo-
kata stałego przy Sądzie Metropolitalnym
w Lublinie. Od 1 lutego 2000 r. sprawował 
urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 r. 
do 3 maja 2004 r. urząd kanclerza Kurii Metro-
politalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 r. jest 
kanonikiem gremialnym Kapituły Archikate-

dralnej w Lublinie.
W dniu 3 maja 2004 r. został mianowany 
biskupem pomocniczym Archidiecezji Lu-
belskiej (tyt. Tarasa in Numidia). Jako mot-
to swojej posługi biskupiej wybrał słowa: 
Misericordia Tua confisus sum – Zaufałem 
miłosierdziu Twemu (Ps 13,6).
Święcenia biskupie przyjął w Archikatedrze 
Lubelskiej w Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 30 maja 2004 r.

Od 2003 r. jest członkiem Towarzystwa Na-
ukowego KUL. W r. 2005 został przyjęty jako 
członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kano-
nistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 r. wcho-
dzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału 
PAN w Lublinie. Od 2012 r. jest w radzie na-
ukowej czasopisma „Kościół i Prawo”.
Od 8 marca 2005 r. pełni funkcję Dele-
gata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników,
a od 18 października 2006 r. jest człon-
kiem Rady Prawnej KEP. Od 8 marca 2010 r.  
członkiem Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu KEP.

Na podst. KAI, oprac. kes
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Najgłębsza głębia

W tekstach Starego Testamentu serce najczę-
ściej używane jest w znaczeniu przenośnym, 
hebr. „leb” i „lebab”. Stanowi ono źródło 
uczuć, np. radości i bólu: Oto słudzy moi 
będą śpiewać radośnie z serca przepełnione-
go szczęściem, a wy z boleści serca krzyczeć 
będziecie (Iz 65, 14), zazdrości: Niech serce 
twoje nie zazdrości grzesznikom, ale niech 
zawsze trwa w bojaźni przed Jahwe (Prz 23, 
17), poczucia winy: Zaraz potem wyrzucało 
mu serce, że odciął brzeg [płaszcza] Saula
(1 Sm 24,6), nienawiści: Nie będziesz żywił
w sercu nienawiści do brata (Kpł 19, 17). Serce 
jest siedliskiem władz umysłowych człowieka. 
Zwrot „mąż serca” (łac. cordatus) oznacza czło-
wieka roztropnego i rozumnego (por. Hi 34,
10, 1 Krl 5, 9). Wino zabiera człowiekowi 
„serce”, to znaczy zdolność trzeźwego osą-
du (por. Oz 4, 11; Biblia Tysiąclecia tłumaczy 
w tym miejscu słowo „leb” przez „rozum”). 
„Wejść w serce” oznacza przypomnienie so-
bie pewnej myśli (por. Iz 65, 17). Również
w sercu człowiek podejmuje decyzje, stanowi 
więc ono ośrodek woli człowieka. Nie ustanie 
gniew Pana, dopóki nie wykona On i nie urze-
czywistni zamiarów swego serca – czytamy
w Księdze proroka Jeremiasza (Jr 23, 20). Serce 
jest wreszcie duchowym centrum człowieka, 
stanowi obszar, w którym kryje się najgłębsza 
tajemnica ludzkiego życia, jego powołanie. 
Powiem ci też wszystko, co jest w twym ser-
cu – mówi Samuel do Saula, zapowiadając 
jednocześnie, że odkryje przed nim wszystko, 
co Bóg wobec niego zamierzył (1 Sm 9, 19).
W sercu człowiek dokonuje wyboru: przyjmuje 
Bożą naukę i ufa swojemu Stwórcy (Ps 7, 3.11) 
lub wchodzi na drogę nieprawości, a jego ser-
ce staje się przewrotne (Prz 11, 20).
Na kartach Nowego Testamentu odpowied-
nikiem hebrajskiego „leb” jest greckie „kar-
dia”. Ono również jest źródłem myślenia
i rozumowania: Z wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli (Mk 7, 21), 
uczuć, np. lęku: Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się lęka (J 14, 27) czy radości: ra-
dością napełniał wasze serca (Dz 14, 17),
a także woli: Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony (Łk 21, 14). 
Przede wszystkim jednak „kardia”  stanowi 
najgłębszą głębię człowieka, jego istotę,
w której Bóg daje się mu poznać (por. 1 Kor 
4, 5; Rz 8, 27; 1 Tes 2, 3). W niej słyszy głos 
Boga i ulega Jego natchnieniom: Bóg na-
tchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł 
(por. Ap 17, 17) lub pokusom diabła: diabeł 
nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymo-
na, aby Go wydać (por. J 13, 2), wy macie 
diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania 
waszego ojca (J 8, 44). 

Jak wynika z powyższych przykładów za-
równo w Nowym jak i w Starym Testamen-
cie serce oznacza całego człowieka wraz
z jego pragnieniami, dążeniami, myśleniem
i sumieniem. Jest wyrazem najgłębszego „ja” 
człowieka.

Bitwa o serce

Odpowiem ja sam stosownie do  liczby jego 
bożków, aby odzyskać serca tych, co się ode 
Mnie oddalili (por. Ez 14, 4-5).
Dzięki sercu możemy kochać, przeżywać 
zachwyt i radość, dzielić smutek z bliskimi,
a także szukać odpowiedzi na najważniejsze 
pytania dotyczące naszego życia. Niestety 
serce jest również źródłem naszych kłopo-
tów. Jeśli zwracamy nasze serca ku Bogu, 
możemy cieszyć się pokojem. Jeśli jednak 
dajemy się zwieść podszeptom złego ducha, 
nasze serca zostają zaprzęgnięte w jarzmo 
niewoli (por. Ga 5, 1-6). 
Bitwa o serce człowieka sięga początków jego 
stworzenia. Adam i Ewa ulegli pokusie węża
i wykroczyli przeciwko Bożemu przykazaniu:
z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechyb-
nie umrzesz (Rdz 2, 16). Od tego momentu 
grzech zatruł serce człowieka. Pierwsze roz-
działy Starego Testamentu ukazują jak zło 
coraz szybciej rozprzestrzenia się na świe-
cie, doprowadzając do całkowitego upad-
ku ludzkości. Szósty rozdział Księgi Rodzaju 
wspomina, że nawet Bóg żałował, że stwo-
rzył ludzi na ziemi (Rdz 6, 6). Każdy z nas od 
momentu narodzin doświadcza konsekwen-
cji grzechu pierworodnego. Jesteśmy roz-
darci pomiędzy dobrem a złem, gdyż łatwo 
przychodzi nam chcieć tego, co dobre, ale 
wykonać – nie. Nie czynimy bowiem dobra, 
którego chcemy, ale czynimy to zło, którego 
nie chcemy (Rz 7, 18). Doświadczamy zranień 
i ranimy innych. Pod wpływem bolesnych do-
świadczeń dokonujemy często tragicznych 
wyborów. Niektórzy zamykają swoje serca, 
by uniknąć dalszych zranień i izolują się od 
bliskich, inni nieustannie kontrolują swoje 
emocje, by zyskać złudne poczucie siły. Są
i tacy, którzy ból i tęsknotę serca „zapychają” 
poprzez spełnianie swoich zachcianek, stając 
się stopniowo ich niewolnikami.
Bóg jednak nie mógł pozwolić, by człowiek 
pozostał sam ze swoim „zatrutym sercem”. 
Historia narodu wybranego opisana na kar-
tach Starego Testamentu stanowi zapowiedź 
wielkich dzieł zbawczych. Bóg powołuje Izra-
ela, nadaje Prawo i zawiera z nim przymie-
rze. Następnie, kiedy Izraelici dopuszczają się 
niewierności i nie potrafią wypełnić Prawa, 
Bóg zapowiada, że sam  Umieści swe prawo 
w głębi ich jestestwa i wypisze  na ich sercu 

Z całą pilnością strzeż swego serca,Z całą pilnością strzeż swego serca,
bo życie ma tam swoje źródłobo życie ma tam swoje źródło  (Prz 4,23)(Prz 4,23)

(por. Jer 31, 33). Stanie się to dzięki obietnicy: 
Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha 
do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce ka-
mienne, a dam im serce cielesne, aby postę-
powali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli 
nakazów moich i wypełniali je (Ez 11, 19-20). 

Serce Jezusa

Podczas modlitwy litanią do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa wołamy: Jezu cichy i po-
kornego serca, uczyń serca nasze według 
Serca Twego. Czy jednak wiemy o co tak na-
prawdę prosimy? 
Człowiek w raju wypowiedział posłuszeń-
stwo swojemu Stwórcy. Na Jego zaproszenie 
do intymnej relacji, która zakładała zaufanie 
i zależność, a więc przestrzeganie pewnych 
granic, odpowiedział „nie”. Zjadł owoc po-
znania dobra i zła, chcąc przejąć kontrolę. 
Odrzucił propozycję życia, którą oferował 
mu Bóg, a uwierzył obietnicy jak Bóg będzie-
cie (por. Rdz 3, 5). Konsekwencje tego czynu 
były dramatyczne.
W opozycji do wyboru człowieka stoi Syn 
Boży, który nie skorzystał ze sposobności, aby 
na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie. Przyjął ludzką naturę i uniżył samego 
siebie, stawszy się posłusznym aż do śmier-
ci – i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 6-8). 
Chrystus zrezygnował z tego, co posiadał od 
początku, a do czego w raju pretendował 
człowiek. Dla Niego najważniejszą wartością 
była wola Ojca: Moim pokarmem jest pełnić 
Wolę Tego, który mnie posłał – mówił swo-
im uczniom (J 4, 34). Jezus wybrał zależność. 
Zaufał Bogu do końca. W Getsemani smutny
i pełen strachu modlił się, by ominął Go 
kielich (por. Mt 26, 39), jednak zachował 
w swoim sercu gotowość do wypełnienia 
dzieła zbawczego Ojca i jednocześnie oka-
zał Mu największe posłuszeństwo, ufając że 
nie zostawi Jego duszy w Otchłani ani nie da 
Świętemu Swemu ulec skażeniu (por. Dz 2, 
27). Jego serce pozostało ciche –- zatopione 
w rozmowie z Ojcem na przekór nienawist-
nym krzykom: Ukrzyżuj! (J 19, 6) i pokorne, 
całkowicie posłuszne woli Temu, który mocą 
działającą w nas może uczynić nieskończenie 
więcej, niż prosimy czy rozumiemy (Ef 3, 20). 
Jezus milczał wobec „wielkich tego świata”, 
którzy wystawiali Go na próbę, mówiąc: zejdź 
z krzyża i wybaw samego siebie! (Mk 15, 30).
Na koniec serce Jezusa zostało przebite 
włócznią przez rzymskiego legionistę. Rana 
ta stała się metaforą miłosierdzia. Chrystus 
mimo cierpienia, jakie zgotowali mu ludzie, 
przebaczył im. Jego serce zostało otwarte dla 
każdego człowieka. 
Syn Boży stał się dla nas drogą do Ojca. 
Ukazał nam, że jest możliwa więź z Ojcem 
ponad wszystko, gdyż ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co 
wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od 

Istnieje szczególne miejsce, w którym każdy z nas może osobiście spotkać się
z Bogiem. Jest ono niewidoczne dla oczu, utajone i dostępne jedynie w chwilach 
samotności i skupienia. Tym miejscem jest nasze serce – najgłębsze wnętrze czło-
wieka. W nim Bóg i Jego stworzenie spotykają się.
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miłości Boga (por. Rz 8, 38-39). Zostaliśmy 
wezwani, by iść w Jego ślady. 

Serce w objęciach Ducha

Chrystus składa obietnicę uczniom: Pocie-
szyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam po-
wiedziałem (J 14, 26). Nasze serca nie chcą 
podporządkować się Bożym przykazaniom. 
Mamy wielkie ambicje, jesteśmy próżni, żąd-
ni chwały, chcemy kontrolować swoje życie. 
Nie potrafimy naśladować Jezusa, bo nie ma
w nas zaufania. Zasiany przez węża w sercach 
Adama i Ewy lęk, że Bóg tak naprawdę nie 
chce dobra człowieka, że ukrywa coś przed 
nim, towarzyszy również nam. Dlatego tak 
bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, aby 
przemienił nasze serca z kamienia na serca 
cielesne. Obietnica zapowiedziana przez pro-
roka Jeremiasza i proroka Ezechiela spełnia 
się po Zmartwychwstaniu Jezusa. Aposto-
łowie zaczynają rozumieć Pisma (por. Łk 24, 
45), w Dniu Pięćdziesiątnicy zostają nazna-
czeni ogniem, ich modlitwa staje się pieśnią 
uwielbienia (por. Dz 2, 2). Wychodzą na uli-
ce, głoszą Ewangelię. Przez całe życie kieru-
ją się natchnieniami Ducha (zob. Dz 13, 2;
Dz 16, 6), który prowadzi ich śladami Chrystu-
sa aż po męczeńską śmierć. Oddają życie, gdyż 
więź z Bogiem jest dla nich najcenniejsza.

Duch Święty czyni nas zdolnymi do postę-
powania zgodnie z Bożą wolą sprawiając, 
że pragniemy wypełniać dobro, które zo-
stało nam nakazane. Przestajemy traktować 
Dekalog jako zbiór zakazów i nakazów, lecz 
zaczynamy widzieć w nich drogowskazy do 
życia w radości dzieci Bożych. Ogień Du-
cha sprawia, że Prawo Boże zostaje wyryte
w naszych sercach, a tego, co Bóg wypisuje 
w sercu nie można zmazać, bo staje się jed-
nym z Nim, przenika je na wskroś. 
Duch Święty przekonuje nas, że Bóg jest mi-
łością, a doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4,
18). Zaprasza nas do zaufania płynącego
z naszej godności dzieci Bożych: Sam Duch 
wspiera swym świadectwem naszego ducha, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz 8, 16). Bycie 
dzieckiem na nowo skłania nas do zależno-
ści, którym sprzeciwiliśmy się w raju. Buduje 
w nas świadomość, że nasze życie nie zależy 
od nas. Nasze serca stają się ciche i pokor-
ne. Nie oznacza to wcale, że wstydzimy się 
siebie, chodzimy smutni i unikamy innych. 
Przeciwnie, nasze światło ma świecić przed 
ludźmi tak, aby widzieli nasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca (Mt 5, 16). Jesteśmy pokor-
ni, czyli nie gonimy za tym, co wielkie, albo 
co przerasta nasze siły. Wprowadzamy ład
i spokój do naszych serc. Składamy nadzieję 
w Panu (por. Ps 131).
Tylko Bóg może zmienić serce człowieka. 
Może uczynić w nas to, czego sam oczekuje 

(zob. (Flp 2, 13). Dobra Nowina mówi o Je-
zusie, który nie przyszedł po to, aby dać nam 
nowe prawo, ale by posłać swojego Ducha, 
abyśmy poznali Pana i żyli jego życiem, byli 
zdolni do wiary, nadziei i miłości, do pełnie-
nia woli Bożej.  Dzieło zbawienia nie polega 
tylko na tym, że nasze grzechy zostały nam 
przebaczone, ale na zmianie naszego grzesz-
nego serca w serce podobne sercu Jezusa. 
Prorok Ezechiel otrzymał nakaz od Pana, by 
nad doliną wysuszonych kości przyzywał 
mocy ducha: Z czterech wiatrów przybądź, 
duchu, i powiej po tych pobitych, aby oży-
li (por. Ez 37, 1-12). Nasze serca grzeszne, 
zranione, zamknięte na przebaczenie często 
mogą przypominać dolinę śmierci. Dlatego 
nie obawiajmy się wołać do Pana: Przyjdź 
Duchu Święty, napełnij serca swoich wier-
nych i zapal w nich ogień Twojej miłości!

Karolina Anna Kwaśniewska

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą z Biblii 
Tysiąclecia i Biblii Poznańskiej.
Warto przeczytać: Józef Kudasiewicz, „Po-
znanie Boga Ojca. Szkice z teologii biblijne”, 
Kielce 2002; John Eldredge, „Opowieść. 
Opowieść Boga i rola, jaką masz w niej do 
odegrania”, Warszawa 2004; José H. Prado 
Flores, „Idźcie i ewangelizujcie ochrzczo-
nych”, Kraków 1993. 

W średniowieczu nastąpił rozwój kultu Chry-
stusa – Męża Boleści. Z biegiem czasu prze-
obraził się on w kontemplację i cześć ran 
Jezusowych, jakie zadano Zbawicielowi pod-
czas biczowania i ukrzyżowania, pośród nich 
przebitego Serca Jezusa. Wielki święty tamtej 
epoki, św. Bernard z Clairvaux, w ranach Je-
zusa szukał schronienia przed zakusami sza-
tana, odnajdując w nich królewskie mieszka-
nie, gdzie dusza odkrywa „tajemnicę dobroci 
i głębię miłosierdzia Bożego”. Szczególne 
znaczenie dla rozwoju tej formy kultu miał 
fragment z Ewangelii św. Jana ukazujący sce-
nę, kiedy po śmierci Jezusa, na skutek prośby 
Żydów skierowanej do Piłata, aby w obliczu 
zbliżającego się szabatu zostały usunięte cia-
ła trzech skazańców, na Golgocie pojawili się 
żołnierze rzymscy. To wtedy „jeden z żołnierzy 
włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wy-
płynęła krew i woda” (J 19, 34).
Kult ten czerpał też z tradycji teologii patry-
stycznej epoki starożytności chrześcijańskiej, 
która ukazywała objawioną w sercu Jezusa 

W pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała w Kościele łacińskim obchodzona 
jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która ukazuje miłość Boga ob-
jawioną w Sercu Jezusa, jest zaproszeniem, aby przychodzić do Jego Serca i znaj-
dować w Nim schronienie. Codziennie w czerwcu, miesiącu szczególnego kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawiane jest nabożeństwo z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu, w czasie którego śpiewa się litanię do Najświętszego 
Serca Jezusowego, odmawia modlitwę skoncentrowaną na tajemnicy Chrystusa: 
Boga-Człowieka.

miłość Bożą jako źródło łask. W interpretacji 
teologów tamtej epoki krew i woda wypły-
wające z przebitego boku Jezusowego sym-
bolizują dwa wielkie sakramenty Kościoła – 
Chrzest i Eucharystię. Tak więc Kościół rodził 
się z rany zadanej Sercu Jezusa.
Od średniowiecza kult Serca Jezusowego po-
czął znajdować odzwierciedlenie w tekstach 
modlitw, także w szczególnym nabożeństwie, 
jakim darzyły go m.in. święte stygmatyczki, 
Mechtylda i Małgorzata z Kortony. Jego roz-
rost nastąpił w XVII wieku, w epoce baroku. 
Było to zasługą dwojga oddanych promoto-
rów kultu Serca Jezusowego, późniejszych 
świętych: Jana Eudesa i Małgorzaty Marii
Alacoque (1647–1690). Dla ks. Eudesa szerze-
nie kultu i nabożeństwa do Serca Jezusowego 
i do Serca Maryi stało się programem jego ka-
płańskiej misji. Był tego kultu żarliwym apo-
stołem, autorem poświęconych Jezusowemu 
Sercu pism, modlitw i nabożeństw. Inna była 
droga Małgorzaty Marii Alacoque, uczennicy 
św. Franciszka Salezego, francuskiej wizyt-

ki żyjącej w zupełnym ukryciu w klasztorze 
Paray-le-Monial. W czterech objawieniach 
(1673–1675) ukazał się jej Jezus z przebi-
tym na piersi Sercem, opasanym cierniową 
koroną, z którego wytryskują promienie mi-
łości, a w ich centrum jest krzyż. Zapewniał 
Małgorzatę Marię o swym nieskończonym 
miłosierdziu, polecił, by w Kościele zostało 
ustanowione specjalne święto ku czci Jego 
Serca, a pobożni katolicy winni w swych mo-
dlitwach wynagradzać Sercu Jezusowemu 
doznane zniewagi i ludzką niewdzięczność. 
Zewnętrzną formą tego wynagrodzenia win-
na być godzinna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. tzw. Godzina święta w każdą noc 
przed pierwszym piątkiem na wspomnienie 
godzin spędzonych przez Jezusa w Ogrój-
cu przed pojmaniem, a także Komunia św. 
przyjmowana w cyklu dziewięciu pierwszych 
piątków miesiąca. „Moje Boskie Serce tak pło-
nie miłością ku ludziom, że nie może dłużej 
utrzymać tych płomieni gorejących, zamknię-
tych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za 
twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić 
ludzi swoimi Bożymi skarbami” – usłyszała 
od Jezusa Małgorzata Maria podczas pierw-
szego objawienia. W ich toku Jezus przekazał 
też dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli 
Jego Serca.
Stolica Apostolska pieczołowicie i długo (po-
nad sto lat) badała objawienia Małgorzaty 
Marii Alacoque zanim uznała ich wiarygod-

Wiekuiste źródło życiaWiekuiste źródło życia

Uroczystość Najświętszego Serca Pana JezusaUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Święta Klara z Montefalco (ok. 1268-1308) 

Ta włoska mistycz-
ka odznaczała się 
głębokim nabo-
żeństwem do męki 
Chrystusa. Jako sze-
ścioletnia dziew-
czynka poświęciła 
się Bogu i wstąpiła 
do wspólnoty po-
bożnych kobiet, 
które prowadziły 
życie zamknięte.
Z czasem wspólno-

ta ta otrzymała regułę zakonną św. Augusty-
na. W 1291 r. św. Klara została ksienią klasz-
toru i funkcję tę sprawowała aż do śmierci. 

Stygmaty (gr. „stigma” – piętno, znamię) to rany nie pochodzące z obrażeń ze-
wnętrznych ani choroby, które w sposób nagły i nieprzewidziany pojawiają się 
na ciele osób rozpamiętujących mękę Jezusa i pozostających w stanie ekstazy re-
ligijnej. Najbardziej rozpowszechnioną formą stygmatów jest pięć znamion na-
śladujących rany ukrzyżowanego Chrystusa: na dłoniach, stopach i lewym boku. 
Istnieją również stygmaty będące odzwierciedleniem szczególnej miłości Boga do 
człowieka – stygmaty serca. Stanowią one wyjątkowe zaproszenie do zagłębienia 
się w tajemnicę „gorejącego ogniem miłości” serca Pana Jezusa. 

W uroczystość Objawienia Pańskiego 1294 r., 
po spowiedzi generalnej, św. Klara popadła 
w ekstazę i pozostawała w tym stanie przez 
kilka tygodni. Nie była w stanie jeść, siostry 
podawały jej tylko słodzoną wodę. Widziała 
siebie na Bożym Sądzie, a także Pana Jezusa 
jako pielgrzyma niosącego krzyż. Gdy próbo-
wała Go powstrzymać, pytając: „Panie, do-
kąd zmierzasz?”, usłyszała: „Szukam po ca-
łym świecie miejsca, gdzie mógłbym mocno 
osadzić ten krzyż”. Św. Klara wyciągnęła ręce
w stronę krzyża, wyrażając chęć pomocy, wte-
dy Pan Jezus przyjmując jej ofiarę, wszczepił 
go w jej serce. Poczuła silny, bardzo intensyw-
ny ból, który towarzyszył jej już do końca ży-
cia. Tradycja przekazała, że Klara miała powie-
dzieć do jednej z sióstr: „Jeżeli szukasz krzyża 
Chrystusa, to weź moje serce. Tam znajdziesz 
cierpiącego Zbawiciela”. Po jej śmierci, siostry 
przypomniały sobie o tych słowach i wydo-
były serce z ciała. Były zdziwione jego nad-
zwyczajną wielkością, a nade wszystko tym, 
że zawierało wyraźnie ułożone z jego tkanek 
symbole Męki Pańskiej. Na pierwszym planie 
widniał krucyfiks o wymiarach kciuka. Głowa 
Ukrzyżowanego pochylona była w kierunku 
prawego ramienia. Wyraźnie uformowany 
tułów był biały, oprócz małej ranki z prawej 
strony w kolorze sinoczerwonym. Biała tkanka 

pokrywała lędźwie Ukrzyżowanego. Oprócz 
krucyfiksu w sercu odznaczony został bicz
w postaci twardego, białawego nerwu, które-
go guzowate zakończenia przypominały rze-
myki. Obok niego widniał pal – okrągły, biały 
nerw opleciony innym nerwem symbolizują-
cym powróz, którym Chrystus był przymoco-
wany do słupa. Inne symbole Męki Pańskiej to 
korona cierniowa ukształtowana z maleńkich, 
ostrych nerwów, trzy gwoździe utworzone
z ciemnej włóknistej tkanki o wyjątkowej 
ostrości, a także włócznia, którą wyobrażał po-
jedynczy nerw, z gąbką – nerw przypominający 
trzcinę z małą kiścią zakończeń nerwowych. 
Relikwie serca można zobaczyć w kościele pw. 
św. Klary w Montefalco umieszczone w po-
piersiu Świętej, pod kryształową pokrywą, któ-
ra znajduje się na wysokości klatki piersiowej.

Św. Weronika Giuliani (1660-1727)

Była najmłodszą 
z siedmiu córek 
państwa Manci-
ni. Rodzice nadali 
jej imię Urszula. 
Straciła matkę
w wieku pięciu 
lat. W 1677 r. 
wbrew woli ojca 
wstąpiła do za-
konu klarysek-ka-
pucynek w Città 

di Castello. Rok później złożyła śluby zakon-
ne i przyjęła imię Weronika, które oznacza: 
„prawdziwy obraz”. Hasło to stanie się praw-
dziwym mottem jej życia upodobnionego do 
ukrzyżowanego Chrystusa. 

Stygmaty serca – ślady Boskiej miłościStygmaty serca – ślady Boskiej miłości

ność i zezwoliła na obchodzenie święta Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, początkowo 
tylko w zakonie wizytek. Dzięki Marii Lesz-
czyńskiej, królowej Francji w latach 1725–
–1768, żonie Ludwika XV, córce króla Stani-
sława Leszczyńskiego, kult Serca Jezusowe-
go został zaszczepiony w Kościele polskim; 
szybko się w nim rozpowszechnił. Wyrazem 
tego był m.in. memoriał skierowany w 1765 
roku przez Episkopat Polski do Stolicy Apo-
stolskiej, z prośbą o udzielenie zgody na ce-
lebrację Mszy św. o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa. Przedłożenie to zyskało aprobatę pa-
pież Klemensa XII. Było to pierwsze oficjalne 
uznanie takiego nabożeństwa ze strony Sto-
licy Świętej. Na prośbę biskupów francuskich 
papież Pius IX w 1856 roku wprowadził świę-
to Najświętszego Serca Pana Jezusa do ka-
lendarza Kościoła łacińskiego, jego następca, 
papież Leon XIII, podniósł jego rangę do wy-
miaru uroczystości, poświęcając 11 czerwca 
1899 roku cały świat Boskiemu Sercu Pana 
Jezusa. W ogłoszonej z tej okazji encyklice 
Annum sacrum (25 maja 1899 roku) ukazał 
ten akt jako „koronę i szczyt wszystkich hoł-
dów”, jakie kiedykolwiek były Chrystusowi 
oddawane. Natomiast papież Pius XI w en-
cyklice Miserentissimus Redemptor z 8 maja 

1928 roku, zarządził, aby podczas uroczysto-
ści Najświętszego Serca Jezusowego odma-
wiano akt zadośćuczynienia Sercu Jezuso-
wemu, a Pius XII w stulecie rozszerzenia tej 
uroczystości na cały Kościół ogłosił 15 maja  
1956 roku encyklikę  Haurietis aquas w której 
obszernie wyjaśnił teologię kultu Serca Jezu-
sowego. Wiele uwagi Sercu Jezusowemu po-
święcił w swym nauczaniu św. Jan Paweł II,
m.in. w encyklice Dives in misericordia
z 30 listopada 1980 roku.

***
W uroczystość Najświętszego Serca Jezusa 
czcimy miłość Boga do człowieka, która ob-
jawia się w Chrystusie, a najbardziej widocz-
na jest w Jego męce. Teksty liturgiczne tego 
dnia zwracają uwagę na Bożą miłość, której 
najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa 
przebite za ludzkie grzechy, żywy „wizeru-
nek nieskończonej miłości Chrystusa” (św. 
Jan Paweł II). Mają też uczestników liturgii 
mobilizować do walki z grzechem, do wyna-
gradzania Jezusowi za tych, którzy swym po-
stepowaniem ranią Jego Serce. Uświadomić, 
że mimo popełnianych grzechów i nieprawo-
ści Bóg nie porzucił człowieka, nie przestał 
go miłować, a człowiek ma prawo uciekać 

się do Serca Jezusowego we wszystkich po-
trzebach, ufać w miłosierdzie Boże, zawsze 
gotowe do udzielenia pomocy, wyzwolenia 
z niewoli grzechu. Wyraża to prefacja Mszy 
św. odprawianej w tym dniu: „On [Chrystus] 
wywyższony na krzyżu, w swojej nieskoń-
czonej miłości ofiarował za nas samych sie-
bie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew
i woda, i tam wzięły początek sakramenty 
Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci 
do otwartego Serca Zbawiciela, z radością 
czerpali ze źródeł zbawienia”. Przesłaniem 
tego święta, wyrażonym przez modlitwę po 
Komunii, jest prośba, „by przeświadczenie 
o miłości Boga okazanej w Sercu Jezusa, je-
dynym „miejscu”, w którym można odkryć 
prawdziwa naturę Boga, prowadziło do do-
strzegania w drugim człowieku Chrystusa” 
(ks. Bogusław Nadolski).
Uwielbiajmy Serce Jezusa zranione z miłości 
do nas, praktykujmy kult Serca Jezusowego, 
który „zawiera orędzie niezwykle aktualne 
w naszych czasach, ponieważ z Serca Syna 
Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło 
wiekuiste źródło życia, które daje nadzie-
ję każdemu człowiekowi” (św. Jan Paweł II,
11 VI 1999).

 Jędrzej Łukawy
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Czciciele sercaCzciciele serca
W czerwcu szczególną czcią otaczane jest Najświętsze Serca Pana Jezusa. Specjalne 
nabożeństwo, litania, modlitwy, ustanowiony specjalny dzień w kalendarzu litur-
gicznym. Kult Serca Pana Jezusa szczególnie istotny jest dla zgromadzenia księży 
sercanów, którego założycielem w 1878 roku był francuski kapłan ks. Leon Dehon.

Nowe zgromadze-
nie zaczęło się szyb-
ko rozrastać, zyska-
ło też charakter mi-
syjny. W 1888 roku 
do Ekwadoru wyru-
szyła pierwsza grupa 
misjonarzy – sercanów. 
Wkrótce po tym misje objęły 
także Kongo Beligjskie, Brazylię, Kamerun, Po-
łudniową Afrykę, Finlandię i Sumatrę.
Sercanie przybyli do Polski w 1928 roku, 
natomiast prowincja zakonna została utwo-
rzona w 1947 roku i liczy obecnie prawie 
trzystu zakonników. Ze zgromadzenia Serca-
nów wywodził się m.in. zmarły przed rokiem 
kard. Stanisław Nagy.
Sercanie w Polsce głoszą misje i rekolekcje, 
prowadzą parafie, pracują na uczelniach 
katolickich, posiadają własne wydawnictwo 
(DEHON), prowadzą duszpasterstwo przed-
siębiorców i pracodawców, dzieła socjalne 
przy parafiach i niektórych domach zakon-
nych. Sercanie z Polski pracują również na 
misjach w Demokratycznej Republice Konga, 
Republice Południowej Afryki, Indonezji, In-
diach, Kamerunie, na Filipinach, prowadzą 
duszpasterstwo w Finlandii, Austrii, Chorwa-
cji, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Słowacji,
a od kilku lat również na Białorusi, w Mołda-
wii i na Ukrainie.

Oprac. kes

o. Dehona, ustalając wstępnie jej datę na
24 kwietnia 2005, ale uroczystość została 
odsunięta z powodu śmierci papieża Jana 
Pawła II. Benedykt XVI ogłosił wstrzymanie 
beatyfikacji o. Dehona, ze względu na za-
rzuty o domniemany antysemityzm zawarty 
w niektórych jego wypowiedziach i zalecił 
ponowne zbadanie wszystkich jego pism.
Z czasem, beatyfikacja Sługi Bożego została 
odłożona na czas nieokreślony.
Powstanie Zgromadzenia było odpowiedzią na 
ówczesne wyzwania Kościoła i świata. O. De-
hon, zetknąwszy się z nędzą ludzką, zaanga-
żował się w walkę o sprawiedliwość społeczną 
oraz poprawę życia materialnego i moralnego 
proletariatu. Doszedł wtedy do przekonania, że 
najgłębszą przyczyną grzechu i nędzy stanowi 
odrzucenie miłości Chrystusa. Założyciel Serca-
nów czytał Ewangelię w perspektywie miłości 
Boga objawionej w słowach, czynach, w prak-
tyce, w życiu, w śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa. Pociągnięty tą miłością, pozostającą 
bez odpowiedzi, zapragnął odpowiedzieć na 
nią głębokim zjednoczeniem z Sercem Jezusa, 
łącząc się wewnętrznie z Jego wynagradzającą 
ofiarą złożoną  Bogu Ojcu za ludzi. Zrozumiał, 
że ten ideał oznacza budowę Bożego Króle-
stwo w duszach i społeczeństwie.

W roku 1883 Stolica Apostolska rozwiązała 
zgromadzenie zarzucając pewne niezgod-
ności związane z jego konstytucją. 28 mar-
ca 1884 roku zezwolono na kontynuowanie 
dzieła, ale pod inną, funkcjonującą do dziś 
nazwą: Zgromadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego. Dodatkowym bodźcem 
do działań stała się audiencja u papieża Le-
ona XIII w dniu 6 września 1888 r., który skie-
rował do o. Leona Dehona słowa: „Wiem, że 
czynicie wiele dobra. Wasz cel jest bardzo 
piękny. Wynagrodzenie jest rzeczywiście ko-
nieczne. Głoście moje encykliki”.
O. Leon Dehon zmarł w Brukseli w 1925 roku 
podczas epidemii atakującej przewód pokar-

mowy. W 1952 
roku rozpoczął się 
jego proces beaty-
fikacyjny. Dekre-
tem z 8 kwietnia 
1997 roku została 
uznana heroicz-
ność jego cnót. 
W 2004 Kon-
gregacja Spraw 
Kanonizacyjnych 
wyraziła zgodę 
na beatyfikację 

W 1694 r. św. Weroni-
ka przeżyła mistyczne 
zaręczyny i zaślubiny
z Chrystusem. 5 kwiet-
nia 1697 r. w Wielki 
Piątek otrzymała dar 
krwawiących stygma-
tów: na dłoniach, sto-
pach i boku. Na jej 
prośbę po trzech la-
tach stygmaty zniknę-
ły, lecz ból nimi spo-
wodowany pozostał. 

Św. Weronika zwierzyła się spowiednikowi, 
że część znaków męki Jezusa odbita została 
w jej sercu. Narysowała nawet ich wizerunek. 
Jednak stygmaty i ekstatyczne wizje Świętej 
budziły z początku wątpliwości spowiedni-
ka. Przez pewien czas podejrzewał, że są to 
jedynie symulacje, a nawet pokusy diabła. 
Zakazał jej przystępować do komunii św.,
a sprawę domniemanych stygmatów oddał 
do rozpatrzenia Kongregacji Świętego Ofi-
cjum. Dopiero po śmierci Weroniki 9 lipca 
1727 r., która nastąpiła po trzydziestotrzy-
dniowej agonii, badania jej serca wykazały 
istnienie w prawej komorze miniaturowych 
kształtów przypominających wykonany przez 
nią rysunek. Choć ciało świętej pozostało nie-
naruszone przez wiele lat, uległo ostatecz-
nie zniszczeniu w rezultacie wylewu Tybru. 
Jednak serce wciąż istnieje. Przechowywane 
jest w specjalnym relikwiarzu Sanktuarium 

św. Weroniki w Citta di Castello. Według 
lekarzy jest ono dobrze zachowane, chociaż
w ostatnich latach znaki Męki Pańskiej są 
mniej widoczne. W Polsce fragment relikwii 
serca możemy zobaczyć w kaplicy św. Wero-
niki w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

Bł. Małgorzata Colonna (1255-1284)

Małgorzata Colon-
na urodziła się w 
szlacheckiej i bo-
gatej rodzinie we 
włoskim miastecz-
ku Palestrina. Gdy 
miała lat osiem-
naście, chciano ją 
wydać za mąż. Od-
mówiła. Po rozda-
niu całego majątku 
w 1272 r.  wstąpiła 
do zakonu kla-

rysek w Castel San Pietro. Otrzymała wiele 
nadzwyczajnych darów. W czasie modlitwy 
płakała, miał częste ekstazy i wizje mistycz-
ne Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i św. 
Franciszka z Asyżu. Podczas jednej z modlitw 
dostąpiła mistycznych zaślubin z Chrystu-
sem, w czasie których Zbawiciel nałożył na 
jej palec obrączkę oraz koronę z lilii na gło-
wę. Małgorzata otrzymała wówczas stygma-
ty przebitego boku oraz serca.

Św. Teresa z Avila (1515-1582)

Szczególny rodzaj stygmatów otrzymała św. 
Teresa z Avila. Ta hiszpańska mistyczka i refor-
matorka zakonu karmelitów podczas jednej 
z wizji otrzymała dar mistycznych zaślubin
z Chrystusem. Zobaczyła Serafina, który wielo-
krotnie wbił w jej serce rozżarzony do czerwo-
ności grot złotej włóczni, powodując niepoję-
ty duchowo-fizyczny ból. Po tym wydarzeniu, 
choć nie pozostał żaden zewnętrzny ślad na 
jej ciele, jej serce przepełniło się jeszcze więk-
szą miłością do Zbawiciela, a jej wola została 
mocniej złączona z Jego wolą. Mistyczka zapi-
sała również  w swoim dzienniku, że otrzyma-
ła rany na sercu. Po jej śmierci autopsja wy-
kazała istnienie pięciu ran serca. Jedna z nich 
mierzyła aż pięć centymetrów. Zdumienie leka-
rzy badających tę 
sprawę było tym 
większe, że każ-
da z ran powin-
na spowodować 
natychmiastową 
śmierć Teresy. Jed-
nak Święta żyła z 
tymi ranami przez 
dwadzieścia trzy 
lata. Serce św. Teresy zachowało się do na-
szych dni. Jest przechowywane w specjalnym 
relikwiarzu, w kaplicy klasztornej sióstr karme-
litanek w Alba de Torres w Hiszpanii. 

Karolina Anna Kwaśniewska
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Uroczystości Bożego Ciała w Ordynariacie PolowymUroczystości Bożego Ciała w Ordynariacie Polowym
W centralnych uroczystościach Bożego Ciała w Warszawie uczestniczył bp Józef 
Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Ordynariusz wojskowy koncelebrował
z kard. Kazimierzem Nyczem i biskupami pomocniczymi archidiecezji warszaw-
skiej Mszę św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a następnie wziął udział w 
procesji, która przeszła ulicami Warszawy. Czwarty ołtarz, ulokowany nieopodal 
Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego, przygotowało wojsko.

w czasie Mszy św. podnosimy Hostię do góry, 
to często na tle światła widać, że jest Ona do-
słownie przeźroczysta. – Czy podobnie nie jest, 
nie powinno być z moją duszą? Czy można 
mnie prześwietlić, uczynić publicznymi moje 
myśli, słowa, tajemnice? Czy nie ma tam nicze-
go czego mógłbym się wstydzić przed Bogiem 
i ludźmi? – pytał kaznodzieja. – Być czystym 
jak Chrystus, być dostępnym dla wszystkich 
jak Chrystus, być posłusznym jak On – to jest 
program na życie dla wszystkich jego wy-
znawców. Pójdźmy z Chrystusem w dzisiejszą 
uroczystość. Niech ta procesja trwa dalej. Bez 
baldachimu, bez bielanek, bez chorągwi. Niech 
znakiem obecności Chrystusa będzie nasza do-
broć, wzajemna życzliwość i otwartość na sie-
bie – zaapelował ks. mjr. Marcin Kwiatkowski.
Po Eucharystii wokół wrocławskiego Rynku 
przeszła procesja z Najświętszym Sakramen-
tem z udziałem kompanii honorowej, Or-
kiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, 
pocztów sztandarowych kościelnych i organi-
zacji kombatanckich. Zakończono ją na placu 
przed bazyliką garnizonową, gdzie podzięko-
wano wiernym za liczny udział w tegorocz-
nych obchodach święta Bożego Ciała.

ŁOWICZ

W Łowiczu w uroczystości Bożego Ciała 
wzięła udział para prezydencka, której towa-
rzyszył ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, kapelan 
przy urzędzie Prezydenta RP. W łowickiej ba-
zylice Mszy św. przewodniczył ordynariusz 
diecezji łowickiej bp Andrzej Dziuba. W ho-
milii zwrócił uwagę, że w Boże Ciało w spo-
sób szczególny pochylamy się nad „prawdą 
obecności Jezusa” w Kościele. Zaapelował, 
aby być wzajemnie dla siebie braćmi i sio-
strami w naszej wierze. – Niech nasza wiara 
poszerzy nasze nadzieje i uświadomi nam, że 
Bóg jest miłością, a my wszyscy jesteśmy do 
miłości powołani – powiedział.
Po Mszy św. wierni przeszli w procesji do 
czterech ołtarzy zlokalizowanych w obrębie 
Starego Rynku.
Podczas uroczystości ogłoszona została decy-
zja o wpisaniu łowickiej procesji na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Dzięki temu będzie mogła ona trafić na 
listę ustnego i niematerialnego dziedzictwa 
ludzkości UNESCO.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych na 
Nowym Rynku zorganizowano występy zespo-
łów ludowych. Swoje stoiska z rękodziełem 
rozstawili łowiccy twórcy ludowi. Zaplano-
wano warsztaty ludowe, m.in. z garncarstwa, 
rzeźbiarstwa, koronkarstwa, wycinanek, two-
rzenia palm łowickich.
Każdy, kto wchodził na Nowy Rynek mógł 
otrzymać paszport Księstwa Łowickiego, po-
twierdzający nadanie tytułu Gościa Łowicza. 
W Łowiczu Boże Ciało to nie tylko religijne 
wydarzenie, to wielkie, kolorowe, folklory-
styczne widowisko. Już na początku lat 30. 
ub. wieku „National Geographic” określało 
łowicką procesję jako barwną paradę.

Z nadesłanych informacji oprac. kes

Po zakończeniu procesji, przy ołtarzu przygo-
towanym przez Wojsko Polskie rozpoczęła się 
Msza św. celebrowana przez ks. ppor. Marci-
na Janochę, wikariusza katedry polowej.

ŻAGAŃ

Uroczystość Bożego Ciała została przygoto-
wana przez parafię wojskową pw. Matki Bo-
żej Hetmanki Żołnierza Poslkiego wraz z para-
fią pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
z Żagania. Mszę św. koncelebrowali kapłani 
obydwu parafii. Po Eucharystii wyruszyła pro-
cesja do czterech ołtarzy. W uroczystościach 
wzięły udział m.in. dzieci pierwszokomunijne, 
Orkiestra Wojskowa, Chór Magnificat, góra-
le czadeccy w strojach ludowych, żołnierze 
żagańskiego garnizonu oraz licznie przybyli 
wierni obu parafii. 

WROCŁAW

Mieszkańcy i goście stolicy Dolnego Śląska 
licznie uczestniczyli w obchodach uroczy-
stości Bożego Ciała zorganizowanych we 
wrocławskiej bazylice pw. Św. Elżbiety Wę-
gierskiej. Rozpoczęła je Msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem ks. mjr. Zbi-
gniewa Krzesińskiego.
W okolicznościowej homilii ks. mjr Marcin 
Kwiatkowski podkreślił m.in., że Msza św. 
jest uobecnieniem ofiary Chrystusa złożonej 
na Golgocie. Kaznodzieja wskazał, że nie by-
łoby ofiary, która zbawiła świat bez człowie-
czeństwa Jezusa Chrystusa. – Podobnie jest
z Mszą św. Żaden kapłan nie może sprawować 
Eucharystii jeśli nie będzie miał chleba i wina. 
Patena z komunikantami i ampułka z winem 
muszą być przyniesione do ołtarza. A złożone 
tam symbolizują nasze życie, są ofiarą wszyst-
kich wiernych. Msza św. nie może być odpra-
wiona jeśli wierni nie przyniosą i nie złożą na 
ołtarzu trudu swojego życia – powiedział.
Ks. mjr Kwiatkowski wskazywał dalej, że kiedy

Z Archikatedry św. Jana po Mszy św. celebro-
wanej pod przewodnictwem kard. Kazimie-
rza Nycza wyruszyła procesja, która przeszła 
ulicą Świętojańską, placem Zamkowym, Kra-
kowskim Przedmieściem i Tokarzewskiego-
-Karaszewicza na plac Piłsudskiego. 
W drodze od ołtarza przy kościele sióstr 
Wizytek na pl. Piłsudskiego monstrancję
z Najświętszym Sakramentem niósł bp Józef 
Guzdek, którego ramiona podtrzymywali 
generałowie: gen. Bogusław Bębenek, szef 
Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. 
bryg. Wiesław Orkisz, zastępca szefa Zarzą-
du Planowania Strategicznego – P5 Sztabu 
Generalnego WP, obecny był także gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, dowódca Garnio-
nu Warszawa.
W homilii wygłoszonej na pl. Piłsudskiego kard. 
Nycz podkreślił, że „Kościół musi być otwarty 
i gotowy służyć ludziom, służyć wychowaniu, 
społeczeństwu, narodowi”. – Dlatego też bez-
sensowne są wszelkie próby dzielenia Kościo-
ła na Kościół otwarty i nie otwarty, czyli za-
mknięty. (...) Kościół jest i musi być otwarty na 
Słowo Boże, na Ewangelię. Musi być otwarty 
na człowieka szukającego drogi do Boga, na 
świętych i grzeszników – powiedział
Kar. Nycz podkreślił, że służbą Kościoła 
jest „przypominanie, niepodlegających ne-
gocjacjom czy głosowaniu wartości pod-
stawowych”. – Są one wpisane w naturę 
człowieka i przypomniane w Dekalogu. Nie 
są wymysłem, czy własnością Kościoła kato-
lickiego. Są ogólnoludzkie. Stoją u podstaw 
porządku moralnego. Któż wątpi, że należy 
do nich troska o życie od poczęcia do natu-
ralnej śmierci, niezbywalna godność czło-
wieka, małżeństwo jako związek mężczy-
zny i kobiety, podstawowa wartość rodziny 
zbudowanej na takim małżeństwie. Do tego 
podstawowego katalogu należy wolność,
w tym wolność religijna, wolność sumienia 
– powiedział.
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Obchody Bożego Ciała w WarszawieObchody Bożego C

Procesja wyruszyła z archikatedry św. Jana ChrzcicielaProcesja wyruszyła z archikatedry św. Jana Chrzciciela

Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego na czele procesjiOrkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego na czele procesji

Wierni nieśli  figuręWierni nieśli  figurę
Matki Bożej ŁaskawejMatki Bożej Łaskawej
– patronki Stolicy– patronki Stolicy

Biskupowi Polowemu asystowali gen. bryg. Bogusław Biskupowi Polowemu asystowali gen. bryg. B
Bębenek, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Bębenek, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej D
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Wiesław Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. b
Orkisz, zastępca szefa Zarządu Planowania StrategicznegoOrkisz, zastępca szefa Zarządu Planowania St
– P5 Sztabu Generalnego WP– P5 Sztabu Generalnego WP

W procesji wzięło udział kilka tysięcy WarszawianW proces
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Obchody Bożego Ciała w WarszawieCiała w Warszawie

Biskupowi Polowemu asystowali gen. bryg. Bogusław Bogusław 
Bębenek, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Wiesław bryg. Wiesław 
Orkisz, zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznegotrategicznego
– P5 Sztabu Generalnego WP

W procesji wzięli udział także podchorążowie W procesji wzięli udział także podchorążowie 
Wojskowej Akademii TechnicznejWojskowej Akademii Technicznej

W procesji wzięło udział kilka tysięcy Warszawiansji wzięło udział kilka tysięcy Warszawian
Po zakończeniu centralnej procesji na pl. Piłsduskiego przy ołtarzu wojskowym Po zakończeniu centralnej procesji na pl. Piłsduskiego przy ołtarzu wojskowym 
odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyznyodprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny

Błogosławieństwa Błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem Najświętszym Sakramentem 
udzielił Kazimierz Kardynał udzielił Kazimierz Kardynał 
Nycz, metropolita warszawskiNycz, metropolita warszawski
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Osią przewodnią ponad godzinnej insceniza-
cji była historia Polski, a dokładnie 200 ostat-
nich jej lat. Spektakl składał się ze scen, któ-
re prezentowały najważniejsze wydarzenia 
tego okresu, m.in. – uchwalenie Konstytucji 
3 maja, trudne lata niewoli, spotkanie Trzech 
Wieszczów, Bitwę Warszawską, wybuch Po-
wstania Warszawskiego, wybór Karola Woj-
tyły na papieża, ale także „życie codzienne” 
Polaków w tym samym czasie (były i roman-
tyczne spotkania, był pojedynek o ukocha-
ną, były śpiewane Godzinki przez wiejskie 
kobiety, była wreszcie kolejka w sklepie mię-
snym). 
W spektaklu uczestniczyło ponad 200 akto-
rów, chłopców i dziewcząt z warszawskich
(i podwarszawskich) drużyn, którzy samo-
dzielnie współpracowali nad scenariuszem, 
scenografią, strojami, itp. Jednocześnie wido-
wisko było profesjonalnie nagłośnione, profe-
sjonalne było również oświetlenie. Połączenie 
młodzieńczego entuzjazmu i szczerości z za-
wodową oprawą techniczną dało niesamowi-
ty efekt, który poruszył wszystkich widzów, 
skłaniając do refleksji nad trudnymi dziejami 
naszego narodu. Spektakl przypomniał, co 
jest siłą Polaków, która pozwoliła przetrwać 
wszelkie zawirowania dziejowe: wiara w Bo-
ga i oparcie o Kościół.
Współorganizatorem spektaklu był Ośrodek 
Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy. 
Spektakl poprzedziła Msza św., sprawowana 
w kościele pw. św. Wojciecha, której prze-
wodniczył ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii 
Polowej, delegat biskupa polowego ds. dusz-
pasterstwa harcerzy i skautów.

Skauci Europy z Warszawy już po raz drugi przygotowali spek-
takl historyczny, tym razem zatytułowany „Gryka jak śnieg 
biała”. Zaprezentowany został wieczorem 15 czerwca 2014 r.,
w amfiteatrze w parku Sowińskiego na warszawskiej Woli, gro-
madząc ponad 1200 widzów. 

Gryka jak śnieg biała Gryka jak śnieg biała 

W homilii ks. Dohan-
lik nawiązał do tytułu 
książki Jana Pawła II 
„Pamięć i tożsamość”. 
Zauważył, że odkry-
wanie, przypominanie 
oraz przekazywanie ko-
lejnym pokoleniom wia-
ry, tradycji i kultury 
stanowi ważny czynnik 
budujący wspólnotę. 
– Dlatego dobrze, że 
Skauci Europy przedstawiają ostatnie 200 lat 
z historii naszej Ojczyzny. Warto przypomnieć 
w uroczystość Trójcy Świętej, że pierwsza kon-
stytucja w Europie rozpoczynała się od słów:
„W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”, 
idących do powstania listopadowego i stycz-
niowego żegnano znakiem krzyża na czole,
a ten sam znak kreślili kapelani nad powstań-
cami warszawskimi, co widzieliśmy niedawno 
w dokumentalnym filmie – powiedział.
Zachęcał, aby udział w spektaklu stał się oka-
zją nie tylko do zgłębienia wydarzeń z dzie-
jów Polski, ale także refleksją nad własnym 
życiem duchowym. – Jednak oprócz historii 
wspólnotowej każdy z nas ma własną historię 
spotkania z Bogiem Trójedynym i o niej też 
trzeba pamiętać, jeśli chcemy wiedzieć kim 
jesteśmy i jakie są nasze korzenie. Warto zna-
leźć i zapamiętać datę naszego chrztu, kiedy 
zostaliśmy zanurzeni w miłości Trójcy Świętej, 
a także datę bierzmowania, które przyjmowa-
liśmy w pełni świadomie – powiedział.
Kanclerz kurii podkreślił, że Eucharystia jest 
uobecnieniem Bożej miłości wobec każdego 
człowieka, a udział w niej uczestnictwem

w tej relacji Boga do człowieka. – W niej do-
słownie karmimy się Miłością Boga – Ojca, 
który w Duchu Świętym daje nam swojego 
Syna za pokarm – powiedział. 
Na koniec życzył skautom udanego wy-
poczynku na letnich obozach, m.in. euro-
pejskim zjeździe skautów tzw. Eurojamie. 
– Dajcie dobre świadectwo waszego chrześci-
jańskiego życia. Jeśli będziecie zachowywać 
się jak uczniowie Chrystusa, nikt nie będzie 
pytał Was o świadectwa chrztu, ale wszyscy 
będą przekonani o waszych chrześcijańskich 
korzeniach dzięki waszemu postępowaniu – 
powiedział.
Mszę św. koncelebrowali księża Michał Dzie-
dzic i Artur Szajko, wikariusze parafii Matki 
Bożej Zwycięskiej w Rembertowie.
Po zakończeniu spektaklu ks. Dohnalik udzie-
lił jego aktorom i widzom błogosławieństwa. 
Odśpiewany został także Apel Jasnogórski.

***
Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego) to dynamicznie rozwijająca 
się katolicka organizacja harcerska, od 1995 r.
należąca do Międzynarodowego Związku 
Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji 
Skautingu Europejskiego. 
Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom 
katolickim w integralnym wychowywaniu 
dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludz-
kim, jak i nadprzyrodzonym. Cele szczegółowe 
zawierają się w 5 punktach: troska o zdrowie 
i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu prak-
tycznego, formacja charakteru, służba bliźnie-
mu, formacja religijna. Idea wychowawcza 
oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogi-
kę skautową, wiarę chrześcijańską i jedność 
Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza 
odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: har-
cerek i harcerzy. 
Skauci Europy są stowarzyszeniem zareje-
strowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiadają również status katolickiego prywat-
nego stowarzyszenia wiernych świeckich oraz 
organizacji pożytku publicznego.

Tomasz Podkowiński, oprac. kes

Spektakl historyczny Skautów EuropySpektakl historyczny Skautów Europy
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 16 lutego 1894 r.
w Stopnicy (dawna guber-
nia kielecka). Jego rodzicami 
byli mieszczanie Jan i Maria

z Wierzbickich. Uczęszczał najpierw do szkoły 
początkowej w Stopnicy, następnie od 1906 r.
kontynuował naukę w progimnazjum w Piń-
czowie, z którego w 1910 r. przeniósł się 
do klasycznego gimnazjum rządowego
w Kielcach. W 1911 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 7 kwietnia 1917 r. w Kielcach 
z rąk bp. Augustyna Łosińskiego. Jako wika-
riusz został skierowany do pracy w parafii
w Miechowie, w której przebywał do kwiet-
nia 1919 r. W czasie pobytu w Miechowie był 
organizatorem i kapelanem POW w powiecie 
miechowskim (IV 1917-XI 1918). 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej (1919-
-1921) został kapelanem w Wojsku Polskim. 
Od 6 maja 1919 r. do sierpnia 1920 r. był 
kapelanem w grupie mjr. Władysława Dą-
browskiego, Lidzkim Pułku Strzelców, Szpi-
talu załogi Wilna i referentem Dowództwa 
Okręgu Etapowego Wilno, referentem Do-
wództwa Okręgu Etapowego Mołodeczno, 
w dowództwie 4 Armii WP, 211 ochotniczym 
pułku ułanów. Następnie od lutego 1921 r. 
był duszpasterzem Wojsk Litwy Środkowej. 
W czerwcu 1921 r. został bezterminowo 

urlopowany. Za bohaterstwo w wojnie z bol-
szewikami odznaczony został orderem Virtu-
ti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem 
Niepodległości. 
Po powrocie do diecezji kieleckiej został pre-
fektem w Prywatnych Szkołach Warszaw-
skiego Towarzystwa Kopalni Węgla w Ka-
zimierzu k. Sosnowca. Zaangażowanie w pra-
cę dydaktyczną ks. Pruchnickiego szybko 
doceniły władze oświatowe, powierzając 
mu stanowisko dyrektora tych placówek 
szkolnych. Podczas pobytu w Kazimierzu po-
stanowił dokończyć studia, które rozpoczął  
na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie 
pełnił zadania kapelana wojskowego. Na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go uzupełnił studia prawnicze i obronił tytuł 
magistra prawa. 
Po reorganizacji struktur Kościoła katolickie-
go w Polsce w 1925 r. ks. Pruchnicki będąc 
dyrektorem i etatowym prefektem szkolnym 
w Kazimierzu został inkardynowany do nowo 
powstałej diecezji częstochowskiej. Objął 
funkcję sekretarza kurii biskupiej, a w 1928 r. 
mianowany został także archiwariuszem. Do 
zajęć kurialnych doszły także zadania prefek-
ta Państwowego Gimnazjum im. Romualda 
Traugutta w Częstochowie. 27 października 
1928 r. mianowany został proboszczem pa-

Ks. kpt. Józef Pruchnicki (1894-1963) – kapłan diecezji kieleckiej i częstochowskiej, 
kawaler orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych i Krzyża Niepodległości

rafii Mokrsko (k. Wielunia). Tutaj m.in. został 
w 1933 r. prezesem Związku Rezerwistów, 
skupiającego byłych żołnierzy. 
W czasie okupacji hitlerowskiej aktywnie 
włączył się w działalność konspiracyjną ZWZ-
AK (ps. „Niemen”). Od 1941 r. był duszpa-
sterzem w Rudzie, jedynym ośrodku duszpa-
sterskim w powiecie wieluńskim dla ludności 
polskiej. Po wyzwoleniu Wielunia w styczniu 
1945 r. przez Armię Czerwoną został pro-
boszczem i jednocześnie dziekanem wie-
luńskim. Szybko podjął się zadania remontu 
dawnego kościoła i klasztoru Księży Misjo-
narzy Świętej Rodziny, który odtąd pełnił 
funkcję świątyni parafialnej. Czynił również 
starania o wznowienie działalności Gimna-
zjum Biskupiego w Wieluniu. Jednocześnie 
od zakończenia działań wojennych w 1945 r.
był nieustannie inwigilowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Jego pełne zaangażowania 
w działalność patriotyczną i społeczną ży-
cie dobiegło końca 20 października 1963 r. 
Pogrzeb ks. Pruchnickiego był wielką mani-
festacją religijno-patriotyczną mieszkańców 
Wielunia, którzy w ten sposób chcieli mu 
podziękować za pełne oddanie w służbie dla 
ojczyzny i drugiego człowieka. 
W 2010 r. jego imieniem nazwano jedno
z wieluńskich rond.

Ks. Michał Ceglarek

Staraniem Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej 
oraz Wieluńskiego 
Towarzystwa Nau-
kowego została wy-
dana książka ks. 
Jana Związka pt.: 
„Ksiądz Józef Pruch-
nicki i jego czasy 
(1894–1963)”. Autor
publikacji to kapłan 

archidiecezji częstochowskiej, emeryto-
wany wykładowca historii Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie 
(dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła 
II) oraz Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Częstochowie i Akademii im. 
Jana Długosza. Jest także Honorowym 
Członkiem Wieluńskiego Towarzystwa 
Naukowego.

Praca ks. Związka wpisuje się w obchody 50. 
rocznicy śmierci ks. Józefa Pruchnickiego, 
która przypadła w październiku 2013 r. Ten 
zasłużony dla Wielunia duszpasterz i patrio-
ta miał w swojej biografii ponad dwuletnią 

Wyjêty z niepamiêci
przygodę z Wojskiem Polskim, bowiem w la-
tach 1919–1921 był kapelanem wojskowym. 
Co prawda, w książce ks. Związka nie znaj-
dziemy szczegółowych informacji o przebie-
gu służby ks. Pruchnickiego, nie mniej jed-
nak warto po nią sięgnąć, gdyż wydobywa 
z niepamięci historii postać niezwykłego ka-
płana i Polaka. 
Dzieło poświęcone ks. Pruchnickiemu składa 
się z pięciu rozdziałów. Dwa pierwsze nie do-
tyczą wprost bohatera książki, ponieważ są 
niejako tłem, szerszym kontekstem do rze-
czywistości społeczno-politycznej i religijnej, 
w której przyszło mu żyć i prowadzić dusz-
pasterską działalność. Ks. Związek wykorzy-
stał w swojej książce dość bogatą bibliogra-
fię dotyczącą postaci ks. Pruchnickiego oraz 
źródła archiwalne. Pominął jednak zbiory 
Centralnego Archiwum Wojskowego, w któ-
rych zachował się wniosek o odznaczenie 
orderem Virtuti Militari (wraz z uzasadnie-
niem). Z dokumentów tych możemy także 
dokładnie prześledzić jego służbę w Wojsku 
Polskim. Zabrakło również ważnej skądinąd 
informacji o działalności ks. Pruchnickiego
w Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie 

miechowskim. Nie jest to jednakże manka-
ment tej pracy. Ks. Związek skupił się głów-
nie na pracy duszpasterskiej i słusznie, bo ks. 
Pruchnicki był przede wszystkim duszpaste-
rzem. Godnym podkreślenia jest fakt, że au-
tor opracowania spotkał się z swoim bohate-
rem w pracy kapłańskiej na ziemi wieluńskiej 
jako młody neoprezbiter w latach 60. XX w. 
Praca zawiera również dokumentację iko-
nograficzną dotyczącą życia i działalności
ks. Pruchnickiego oraz jego osobiste wspo-
mnienia z pracy duszpasterskiej na terenie 
powiatu wieluńskiego w latach 1941-1945. 
Każdy to chce poznać życie kapłana, które-
go życie przypadło na okres aż trzech wojen 
oraz choć na chwilę poczuć klimat skompli-
kowanej rzeczywistości społecznej i politycz-
nej XX w. powinien przeczytać najnowszą 
publikację ks. Związka. 

Ks. Jan Związek, „Ksiądz Józef Pruchnicki
i jego czasy (1894–1963)” Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej i Wieluńskie Towarzystwo Na-
ukowe, Wieluń 2014.

Ks. Michał Ceglarek
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Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyję-
ło 50 osób, wśród których znaleźli się ucznio-
wie z Gimnazjum nr 2 oraz licealiści Ogól-
nokształcącego Liceum Lotniczego. Do tej 
ważnej chwili przygotowywali się przez wiele 

Bierzmowanie przyszłych lotnikówBierzmowanie przyszłych lotników
W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guz-
dek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z dęblińskiej parafii wojskowej. 
Msza święta, podczas której młodzież została umocniona w wierze, była jednocze-
śnie dziękczynieniem w 10. rocznicę konsekracji świątyni.

miesięcy, uczestnicząc w nabożeństwach, 
Mszach świętych i spotkaniach formacyjnych. 
Opiekę nad kandydatami do bierzmowania 
sprawowali wikariusz ks. ppor. Dariusz Ka-
miński oraz katechetka Dorota Piasecka.

Podczas Mszy świętej, w 10. rocznicę kon-
sekracji świątyni, uroczyście wprowadzono 
do niej relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Wcześniej były one wystawione w jednost-
kach wojskowych dęblińskiego garnizonu.
Piękno liturgii podkreśliła obecność asysty 
złożonej z uczniów Ogólnokształcącego Li-
ceum Lotniczego oraz Orkiestry Garnizono-
wej Sił Powietrznych pod batutą kapelmistrza 
kpt. Andrzeja Greszty. Poczet sztandarowy 
wystawiła 41. Baza Lotnictwa Szkolnego.
Na pamiątkę przyjęcia sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej młodzież otrzymała 
poświęcone przez Ordynariusza Wojskowe-
go krzyże oraz wykonała grupowe zdjęcia
z udziałem Jego Ekscelencji.
Po południu odbył się parafialny piknik ro-
dzinny z wieloma atrakcjami. Wśród nich 
znalazły się m.in.: koncert Orkiestry Wojsko-
wej, występy artystyczne dzieci i młodzieży, 
zabawy i konkursy dla rodzin, pokazy mo-
tocyklistów i straży pożarnej. Nie zabrakło 
również wojskowej grochówki oraz pysznych 
domowych ciast.

Karolina Bojarczuk

W homilii bp Guzdek podkreślił, że BOR pełni 
niezwykle ważną służbę w ochronie osób peł-
niących władzę, bez której każdy kraj może 
popaść w anarchię. Biskup polowy powie-
dział, że jubileusz 90-lecia BOR jest „okazją do 
modlitwy i wdzięczności za tych, którzy kładli 
kamień węgielny pod tę niezwykle ważną for-
mację”. – Wielu potwierdziło słowa przysię-
gi płacąc najwyższą cenę i ponosząc śmierć
w obronie bezpieczeństwa – powiedział. Or-
dynariusz wojskowy podziękował funkcjona-
riuszom BOR za pamięć o swych poległych
i zmarłych kolegach.
Biskup Guzdek zachęcił funkcjonariuszy do 
ciągłej pracy nad swoim sumieniem. – Po-
trzeba w BOR ludzi o kryształowych sumie-
niach. Ludzi, którzy nigdy nie dadzą się prze-
kupić, ale zawsze staną w na straży prawdy, 
praworządności i prawa – powiedział. Przy-
pomniał, że towarzyszący żołnierzom i funk-
cjonariuszom kapelani swoją posługą poma-
gają odnaleźć w życiu właściwą drogę.
Na koniec życzył funkcjonariuszom i pracow-
nikom BOR, aby „chronili dobro wspólne
z jeszcze większą pasją i zdolnością do po-
święceń”. – Życzę, abyście wypełniając po-
wierzone wam zadania i ochraniając najważ-
niejsze osoby w państwie sami doświadczali 
ochrony Boga – powiedział.

90-lecie Biura Ochrony Rządu90-lecie Biura Ochrony Rządu
Funkcjonariusze i pracownicy Biura Ochrony Rządu, obchodzącego
w tym roku jubileusz 90-lecia powstania, uczestniczyli 11 czerwca
w katedrze polowej we Mszy św., celebrowanej przez bp. Józefa Guzd-
ka, Biskupa Polowego WP. 12 czerwca obchodzone jest Święto Biu-
ra Ochrony Rządu. Dzień ten upamiętnia utworzoną przez Zygmunta 
Hübnera, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, w 1924 roku 
Brygadę Ochronną, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeń-
stwa Prezydentowi RP. Decyzję o jej utworzeniu podjęto po tragicz-
nym zamachu na Gabriela Narutowicza, pierwszego Prezydenta RP.

Mszę św. koncelebrował z bp. 
Guzdkiem ks. płk Krzysztof 
Wylężek, dziekan BOR. We 
Mszy św. uczestniczyło lincze 
grono funkcjonariuszy i pra-
cowników Biura Ochrony Rzą-
du z jego szefem płk. Krzysztofem Klimkiem.
Przed rozpoczęciem liturgii Eucharystii, w Ka-
plicy Pamięci delegacja BOR złożyła kwiaty 
pod epitafium upamiętniającym bp. Tadeusza 
Płoskiego, który przed swoim wyborem na 
biskupa polowego pełnił funkcję dziekana 
formacji. 
12 czerwca pna placu przed Pałacem na Wo-
dzie w warszawskich Łazienkach z udziałem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
odbyły się centralne uroczystości jubileuszo-
we. W czasie obchodów kilkudziesięciu no-
wych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
i rozpoczęło służbę w BOR. 
– Dzisiaj ochrona państwa, ochrona jego auto-
rytetu, jego bezpieczeństwa to także ochrona 
najważniejszych instytucji, najważniejszych 
osób w państwie. Wymaga nie tylko kraso-
mówczych zdolności, ale też głębokiego pro-
fesjonalizmu, doskonałej organizacji, głębokiej 
lojalności i zdolności do daleko idącego poś-
więcenia – powiedział prezydent Komorowski.
Prezydent podziękował funkcjonariuszom 

BOR za pełnioną służbę, profesjonalizm i to, 
że „chronią nie tylko władzę państwa pol-
skiego, ale też państwo polskie”.
Podczas obchodów kilkudziesięciu funkcjo-
nariuszy złożyło ślubowanie wobec sztanda-
ru Biura Ochrony Rządu. Błogosławieństwa 
funkcjonariuszom BOR udzielił bp Józef Guz-
dek, który poprzedniego dnia przewodniczył 
mszy św. w intencji formacji.
W uroczystościach wzięli udział Ewa Kopacz, 
marszałek Sejmu, Stanisław Koziej, szef BBN, 
Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw we-
wnętrznych, przedstawiciele służb munduro-
wych oraz funkcjonariusze BOR z rodzinami. 
Obecny był także ks. płk Krzysztof Wylężek, 
dziekan BOR.
Wcześniej w Belwederze Prezydent wręczył 
nominację na stopień generalski szefowi BOR 
płk. Krzysztofowi Klimkowi. Odbył się także 
historyczny przejazd kolumny BOR, złożonej 
z pojazdów, używanych przez funkcjonariu-
szy na przestrzeni ostatnich 90 lat.

Krzysztof Stępkowski
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Franciszek składa hołd poległym
w walkach w Normandii
„Papież Franciszek łączy się całym sercem ze 
zgromadzonymi dla upamiętnienia tragicz-
nych wydarzeń, do których doszło w tych 
miejscach siedemdziesiąt lat temu, i modli się 
o pokój”. Tymi słowami kard. Pietro Parolin 
przekazał papieskie wyrazy hołdu dla żołnie-
rzy, którzy pod koniec drugiej wojny świato-
wej walczyli w Normandii o pokój dla Europy.
Watykański sekretarz stanu zwrócił uwagę, że 
Ojciec Święty pamięta zwłaszcza o tych, któ-
rzy opuścili swoje własne kraje, biorąc udział 
w desancie na terytorium francuskiej Nor-
mandii. W ten sposób walczyli z barbarzyń-
stwem nazizmu i o wyzwolenie okupowanej 
Francji. Papież nie zapomina też o żołnierzach 

niemieckich, którzy uczestniczyli w tym dra-
macie, jak i o wszystkich ofiarach wojny. „To 
wspomnienie niech nam uświadomi, że wy-
kluczenie Boga z życia ludzi i społeczeństw 
nie przynosi z sobą niczego poza śmiercią
i nieszczęściem. Narody europejskie powinny 
odnaleźć w Ewangelii Chrystusa, Księcia Po-
koju, korzenie swej historii i źródło inspiracji 
do budowania między sobą relacji jeszcze 
bardziej braterskich i solidarnych” – czytamy 
w przesłaniu kard. Parolina.

Plaża Sword – główne miejsce
tegorocznych obchodów
20 liderów państw zachodnich wzięło udział 
w głównych obchodach 70. rocznicy D-Day, 
które odbyły się na plaży Sword w Ouistre-
ham, gdzie na terenie o wielkości prawie 15 
boisk do piłki nożnej, specjalnie na tę okazję 
wybudowano cztery trybuny. Pomieściły one 
9 tys. gości, w tym ok. 1,8 tys. kombatantów, 
z których wielu ma ponad 90 lat. Jeden z kom-
batantów uciekł z domu opieki, aby dostać 
się na uroczystości lądowania w Normandii.

Przesłanie pokoju w rocznicę D-DayPrzesłanie pokoju w rocznicę D-Day
W Normandii odbyły się 6 czerwca uroczystości związane z 70. rocz-
nicą operacji Overlord – lądowania wojsk alianckich we Francji.
W obchodach wziął udział prezydent Bronisław Komorowski, wśród 
członków jego delegacji obecni byli ordynariusze wojskowi: bp Józef 
Guzdek, Biskup Polowy WP, bp Mirosław Wola, naczelny kapelan Ewan-
gelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz bp Jerzy Pańkowski, Pra-
wosławny Ordynariusz Wojskowy. W delegacji prezydenckiej uczestni-
czył ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, kapelan przy urzędzie Prezydenta RP.

Z kolei Jock Hutton, 89-letni 
weteran, uczcił 70. rocznicę 
lądowania w Normandii ska-
cząc ze spadochronem i lą-
dując na tym samym polu, co
6 czerwca 1944 roku.
– Wysyłamy dziś jedno przesła-
nie w świat – przesłanie o po-
kój – powiedział podczas uroczystości Franço-
is Hollande, prezydent Republiki Francuskiej.
Prezydent Francji przypomniał o obowiązku 
dbania o wolność. Stwierdził, że „wolność to 
walka. Wolność to nie jest oczywistość. Nigdy 
nie jest dana na zawsze”. Dodał, że wolność 
wciąż jest zagrożona.
– Bohaterska walka, która tu się odbyła, niosła 
ze sobą wolę: wolę skończenia z plagami, któ-

re od zawsze dręczą ludz-
kość, takimi jak bieda, jak 
ubóstwo, które są źródłem 
wojny. Nadal mamy obo-
wiązek zachowania dzied-
zictwa, które zostało nam 
pozostawione. Mamy obo-
wiązek zwiększania roli 
Narodów Zjednoczonych, 
obrony praw człowieka. 
Naszym obowiązkiem jest 
zapewnienie wszędzie po-
koju – podkreślił.
Oprócz prezydenta Fran-
cji, w obchodach D-Day 
uczestniczyli między inny-

mi: Elżbieta II, monarchini Wielkiej Brytanii, 
Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczo-
nych, Herman Van Rompuy, przewodniczący 
Rady Europejskiej, Bronisław Komorowski, 
prezydent RP, Angela Merkel, kanclerz Nie-
miec, Władimir Putin, prezydent Rosji, Petro 
Poroszenko, prezydent-elekt Ukrainy.
W spektaklu przypominającym o lądowaniu 
w Normandii udział 650 statystów oraz pię-
ciuset wojskowych muzyków.

Urville-Langannerie
upamiętnienie żołnierzy gen. Maczka
Polskim akcentem obchodów była uroczy-
stości na polskim cmentarzu wojennym
w Urville-Langannerie, w miejscu w którym 
spoczywa ponad 600 żołnierzy 1. Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka i polscy 
lotnicy, poległych w walkach pod Caen i Fa-
laise. Uczestniczyli w nich prezydenci Polski
i Francji Bronisław Komorowski i François 
Hollande. Modlitwę w intencji poległych od-
mówili ordynariusze wojskowi.
– Chciałem podziękować za poświęcenie po-

ległych Polaków. Składamy hołd Polakom, 
którzy walczyli za naszą wolność – powiedział 
prezydent Francji François Hollande. Jak pod-
kreślił, chciał „wyrazić wdzięczność Francji 
za poświęcenie Polaków, za ich walkę tutaj”.
– Chciałbym złożyć hołd udziałowi Polaków
w tej walce o naszą wolność, która również była 
ich wolnością – zaznaczył prezydent Francji.
Hollande przekonywał też, że celem piątko-
wych uroczystości w Normandii jest przekaza-
nie przesłania pokoju kolejnym pokoleniom. 
Przypomniał o innych miejscach uświęconych 
wspólną walką narodów Francji i Polski. – 
Francuzi i Polacy razem walczyli między To-
brukiem, Narwikiem a Monte Cassino, aż do 
Falaise. W bitwie o Normandię Polska zosta-
wiła tu dwa tysiące swoich dzieci. W sercu 
Warszawy stoi pomnik, na którym wyryto 
nazwy miast francuskich wyzwolonych przez 
polską armię – powiedział Hollande.
– Dzisiejsze uroczystości na plażach Norman-
dii, także tu na polskim cmentarzu, przypo-
minają wielkie zwycięstwo świata demokracji 
i wolności nad światem zła, przemocy i lekce-
ważenia dla ludzkich praw, praw Europejczy-
ków – powiedział Bronisław Komorowski.
Prezydent zaznaczył, że dzieje braterstwa pol-
sko-francuskiego są długie i że jest wdzięczny 
za przypomnienie tego fragmentu naszych 
wspólnych żołnierskich losów, który wiąże się 
z operacją aliantów w Normandii.
Komorowski podziękował prezydentowi Fran-
cji, Francuzom, a także społeczności lokalnej 
za dbałość o groby polskich żołnierzy w Nor-
mandii.
Biskup Józef Guzdek poprowadził modlitwę 
w intencji poległych żołnierzy. Modlitwy od-
mówili także ordynariusze wojskowi oraz 
Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski.
Rankiem 6 czerwca 1944 r. ok. 130 tys. żoł-
nierzy wojsk sprzymierzonych wylądowało
w Normandii. Pod koniec lipca 1944 r. alian-
tów było tam już 1,5 miliona. Straty po obu 
stronach przekroczyły 250 tys. zabitych i za-
ginionych. Dziesiątki tysięcy ofiar walk spo-
czywają na 26 cmentarzach wojskowych, 
amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, ka-
nadyjskich i polskich.
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Watykan ma trzydziestu nowych Gwardzi-
stów Szwajcarskich

Na wewnętrznym dziedzińcu Pa-
łacu Apostolskiego w Watykanie
6 maja 2014 r. odbyła się uroczy-
stość, podczas której trzydziestu 
nowych rekrutów Gwardii Szwajcar-
skiej złożyło przysięgę na wierność 
papieżowi Franciszkowi. W obecno-
ści abp. Giovanniego Angelo Becciu, 
zastępcy sekretarza stanu – substytuta ds. ogólnych, oraz ponad 
tysiąca gości halabardziści ślubowali: „służyć wiernie, uczciwie
i godnie” papieżowi i jego następcom.
Dzień wcześniej podczas audiencji dla Gwardzistów Szwaj-
carskich i ich rodzin papież Franciszek dziękował im za służbę
w Watykanie. – Każdego dnia mogę z bliska doświadczyć wa-
szego oddania i zaangażowania. Za to jestem bardzo wdzięczny 
– powiedział Ojciec Święty. Przypomniał, że oddziały ochraniają-
ce papieża zostały powołane do tego, aby swoją służbą dawać 
„pogodne i radosne świadectwo chrześcijańskie”.
W przemówieniu papież nawiązał do żółto-czerwono-niebieskiego 
munduru Gwardzisty Watykańskiego, który został wprowadzony 
sto lat temu. – Jest to wyrazisty i charakterystyczny znak, za którym 
stoi gotowość do poświęcenia, niezawodność i bezpieczeństwo. 
Gwardziści zawsze muszą być świadomi tego, że nie tylko sam 
mundur czyni z nich dobrych Gwardzistów Szwajcarskich. On musi 
ponaglać do jeszcze większej uprzejmości, ducha oddania i posta-
wy miłości bliźniego wobec wszystkich – powiedział Franciszek.
Wśród trzydziestu nowych gwardzistów dwudziestu pochodzi
z kantonów niemieckojęzycznych, sześciu – z francuskojęzycz-
nych i czterech – włoskojęzycznych.
Gwardia Szwajcarska służy papieżom od 1506 roku. Obecnie liczy 
110 członków. Mogą do niej kandydować wyłącznie młodzi kato-
licy szwajcarscy w wieku 19-30 lat, którzy w swoim kraju muszą 
odbyć służbę wojskową. W Watykanie służą co najmniej 25 mie-
sięcy, a zaprzysiężenie rekrutów odbywa się rokrocznie 6 maja na 
pamiątkę tzw. sacco di Roma, czyli splądrowania Rzymu przez 
wojska cesarza Karola V w dniu 6 maja 1527 roku. Zginęło wów-
czas 147 szwajcarskich żołnierzy, broniących papieża Klemensa 
VII (1523–1534).
Obecnie większość rekrutów zobowiązuje się do służby w Gwar-
dii Szwajcarskiej przez okres dwóch lat.                                 KAI 

Niecodzienny rajd rowerowy

Dla wszystkich miłośników 
wycieczek rowerowych Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego przygotowało niespo-
dziankę – „Nawigacyjny Rajd 
Rowerowy 2014”. Oryginalność rajdu polega na połączeniu wy-
cieczki rowerowej ze zwiedzaniem dzielnic Warszawy, m.in. Śród-
mieścia, Woli, Mokotowa, które odegrały ważną rolę w Powstaniu 
Warszawskim. Uczestnicy rajdu będą mieli szansę w sposób ak-
tywny prześledzić trasy walk, a pomogą im w tym pomniki, tablice 
i miejsca pamięci. Organizatorzy nie zapewniają map. Chodzi bo-
wiem o to, by wykazać się spostrzegawczością i korzystać jedynie 
z symboli nawigacyjnych, które pobrać można ze strony interneto-
wej Muzeum Powstania Warszawskiego. Trasa liczy 12 km. Dodat-
kowo uczestnicy rajdu są zaproszeni do odpowiedzi na 46 pytań 
związanych z pamiątkami Powstania Warszawskiego, jakie będą 
mogli odnaleźć podczas wycieczki.
Rajd odbywa się od 1 lipca do 31sierpnia br. Każdy może wziąć
w nim udział w dogodnym dla siebie momencie, przerwać i kon-
tynuować go w każdej chwili. Ważne, aby odpowiedzi na pytania 
przesłać mailem do 31 sierpnia. Do losowania nagród zostaną 
wzięte pod uwagę tylko karty odpowiedzi nadesłane w termi-
nie. Więcej informacji na stronie WWW http://www.1944.pl/o_
muzeum/news/nawigacyjny_rajd_rowerowy_powstancza_
warszawa_1                                                                        MW

Archidiecezja w Waszyngtonie kupiła drona

Archidiecezja waszyngtońska ma od niedawna własny bezzałogo-
wy statek latający, tzw. dron. Umożliwia on obserwację wielkich 
imprez kościelnych, takich jak odpusty czy procesje. Po raz pierw-
szy został on oficjalnie wykorzystany podczas dziękczynienia za 
kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII w Sanktuarium Świętego 
Jana Pawła II w Waszyngtonie. Film nagrany przez drona poka-
zuje między innymi z lotu ptaka liturgiczną procesję po sanktu-
arium. Można go obejrzeć na kanale waszyngtońskiej archidiece-
zji w serwisie You Tube. Dron kosztował niecałych tysiąc dolarów 
i będzie wykorzystywany w medialnej ewangelizacji.

RV / Waszyngton

Humor kościelny

Na zakończenie spowiedzi kapłan pyta penitenta, kim jest z za-
wodu. 
– Jestem artystą – odpowiada mężczyzna. 
– I na czym to polega? – pyta spowiednik. 
– Trudno wyjaśnić słowami. Mogę to tylko pokazać. 
Mężczyzna wstaje od konfesjonału i wykonuje podwójne saldo. 
Jako następna klęka u kraty starsza pani i od razu uderza w bła-
galny ton: – Tylko bardzo proszę, niech mi ksiądz nie zadaje takiej 
ciężkiej pokuty, jak temu człowiekowi przede mną!

***

Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi: 
– Pożądałem żony bliźniego swego. 
Kapłanowi aż głos odebrało: 
– W tym wieku?! 
– Tak – wyjaśnia penitent – bo robi lepsze naleśniki niż mama.

ć jd l ł i

d ól h d

Przygotowania do V Mistrzostw Polski Księży 
w Piłce Siatkowej

Od 10 do 13 czerwca br. w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w Zakopa-
nem odbywało się pierwsze zgrupo-
wanie reprezentacji kapelanów w piłce 
siatkowej. Zajęcia poprowadził Irene-
usz Mazur, trener reprezentacji Pol-
ski, medalista olimpijski i mistrzostw 
świata, komentator telewizyjny. Celem spotkania było przygoto-
wanie motoryczne i taktyczne do V Mistrzostw Polski Księży w Pił-
ce Siatkowej, które odbędą się w dniach 17-18 października br.
w Szczecinie. Kapelani trenowali z miejscowymi siatkarzami. Dzięki 
cennym uwagom i wskazówkom trenera Ireneusza Mazura kapela-
ni mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności siatkarskich. 
Była to dla nich okazja, by spojrzeć na piłkę siatkową okiem czło-
wieka, który całe swoje życie zawodnicze i trenerskie poświęcił tej 
dyscyplinie sportu. 

ks. ppor. Sławomir Bylina
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Wrocław
16 czerwca 2014 r. 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia obchodził swoje 20-lecie. 
Z tej okazji sprawowana była Msza św. polowa w intencji żołnierzy i pracowni-
ków pułku, której przewodniczył ks. płk Bogdan Radziszewski, proboszcz parafii 
wojskowej w Inowrocławiu, wraz z zaproszonymi księżmi. Po Eucharystii odbył 
się uroczysty apel, podczas którego uczestnicy mogli zobaczyć pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, obejrzeć 
sprzęt wojskowy, wystawę medali i innych odznaczeń wojskowych, zwiedzić 
Salę Tradycji oraz wziąć udział w pokazie walk.                                     Z.K./kak 

Augustówka 
Ks. płk Marek Kwieciński, dziekan Wojskowej Służby Zdrowia, przewodniczył 
Mszy św. polowej w 70. rocznicę bitwy oddziału Batalionów Chłopskich we wsi 
Augustówka. 
- Jestem synem chłopa i wnukiem dowódcy Batalionów Chłopskich w mojej 
wsi, poległego w walce z Ukraińską Powstańczą Armią pod Huszczą. Dzisiejszy 
świat manipuluje pamięcią historyczną. Stąd cieszę się, że obok ostatnich party-
zantów widzę licznie zgromadzoną młodzież. Przekażmy wielką lokalną historię 
następcom – mówił w homilii. 
W Eucharystii udział wzięła Bożena Żelazowska, reprezentująca Urząd ds. Kom-
batantów, p.o. wójta Osiecka Karolina Zowczak, Adam Kowalski, przewodni-
czący Rady Gminy Osieck, przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie oko-
licznych szkół wraz z dyrektorami, a także mieszkańcy Augustówka. Obecne 
były również poczty sztandarowe otwockiego Związku Batalionów Chłopskich. 
Po zakończeniu Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bi-
twę w Augustówce. Młodzież szkolna przygotowała krótki program artystycz-
ny. Delegacja odwiedziła ostatniego żyjącego uczestnika walk, kpt. Władysława 
Bąbika, który był komendantem Batalionów Chłopskich na powiat garwoliński, 
obejmujący wówczas Augustówkę.                                                              M.T.

Warszawa
Mszą św. sprawowaną 9 czerwca 2014 r. w katedrze polowej pod przewod-
nictwem ks. płk Januarego Wątroby, wikariusza generalnego biskupa polowe-
go, rozpoczęły się obchody święta Żandarmerii Wojskowej. Na początku zo-
stał odczytany list bp. Józefa Guzdka, w którym podkreślił, że poprzez udział
w misjach pokojowych żołnierze Żandarmerii Wojskowej są „ambasadorami 
pokoju międzynarodowego”, którzy „przywracają nadzieję w odzyskanie wol-
ności w krajach dotkniętych tragedią wojny”.
W homilii ks. płk Wątroba nawiązując do opisu wesela w Kanie Galilejskiej ży-
czył żołnierzom ŻW, aby w ich sercach nigdy nie zabrakło „dobrego wina” za-
angażowania, miłości, życzliwości i wszystkich tych cnót, które są tak bardzo 
potrzebne w ich służbie dla drugiego człowieka. – Rozumiemy, że ta ciężka
i niewdzięczna nieraz służba wymaga od was wiele pracy nad sobą, wewnętrz-
nej siły i odwagi, by samemu być wzorem prawości, by widząc tyle zła nie ulec 
zniechęceniu – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali ks. płk Adam Prus i ks. por. Maciej Kalinowski, kapelan 
Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. W Eucharystii uczestniczyli 
żołnierze i pracownicy cywilni  obchodzącej święto formacji z płk. Robertem Ję-
drychowskim, zastępcą komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, który 
podziękował ks. Januaremu Wątrobie za sprawowaną Eucharystię.             kes

Tarnowskie Góry
Uroczyste obchody święta 5. Pułku Chemicznego roz-
poczęły się 9 czerwca 2014 r. Mszą św. sprawowaną 
w kaplicy garnizonowej, której przewodniczył ks. płk 
Marek Karczewski, dziekan Wojsk Lądowych. Euchary-
stię koncelebrował kapelan garnizonu, ks. kpt. Krzysz-
tof Szustak, a także ks. płk Bolesław Lichnerowicz, były 
kapelan 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy i o. płk Jan 
Golonka, kustosz Zbiorów Jasnogórskich. Po Mszy 
Świętej dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia 
nowej Sali Tradycji jednostki. Następnie pododdziały 
wojska przemaszerowały ulicami miasta na tarnogórski 
rynek, gdzie odbył się uroczysty apel, w którym udział 
wzięli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej 
oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych, reprezentanci władz samorządowych, dowódcy 
jednostek wojskowych, przedstawiciele instytucji woj-
skowych i cywilnych z woj. śląskiego oraz  mieszkańcy 
Tarnowskich Gór. Wyróżniającym się żołnierzom i pra-
cownikom pułku wręczono odznaczenia. Uroczystości 
zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkie-
stry Wojskowej z Bytomia.                                      A.K.

Bydgoszcz
Ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych, przewodniczył uroczystej Mszy św. 
sprawowanej 13 czerwca 2014 r. w kościele garnizo-
nowym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju 
w intencji żołnierzy i pracowników 2. Rejonu Wsparcia 
Teleinformatycznego Sił Powietrznych z okazji święta. 
W Eucharystii wzięli udział również przedstawiciele
22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, którzy 
9 czerwca obchodzili swoje święto. Po Mszy św. jej 
uczestnicy udali się do Klubu 1. Brygady Logistycz-
nej, gdzie zostały wręczone wyróżnienia żołnierzom
i pracownikom wojska. Uroczystości zakończył koncert
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy.    T.K.

Warszawa-Rembertów
W dniach od 2 do 13 czerwca 2014 r. w Akademii 
Obrony Narodowej miały miejsce ćwiczenia „Pierścień 
14”. Wzięli w nich udział również kapelani Ordyna-
riatu Polowego: ks. kpt Sławomir Gadowski, kapelan 
AON, jako ćwiczący; ks. ppłk Piotr Kowalczyk i ks. ppłk 
Wiesław Okoń w warsztatach, które po raz pierwszy 
zaistniały podczas tego typu ćwiczeń. Ich celem było 
m.in.: dokonanie analizy zebranych podczas ćwicze-
nia materiałów potrzebnych do opracowania projektu 
stałych procedur operacyjnych dla kapelanów biorą-
cych udział w zadaniach bojowych w ramach ćwicze-
nia „Pierścień 14”.                                                 P.K.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl




