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wiedzialności. Nas wszystkich dotyczy rada, 
którą Jezus daje tym, którzy dają zgorszenie 
– by uwiązali sobie kamień młyński i rzucili 
się w morze (Mt 18, 6).
Będziemy między innymi nadal czuwać nad 
przygotowaniem do kapłaństwa. Liczę na 
członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony 
Nieletnich. Wszyscy nieletni niezależnie od 
tego, do jakiej należą religii są maluczkimi, 
na których Pan spogląda z miłością. Proszę 
o to wsparcie, aby mi pomogli przygotować 
skuteczną politykę i procedury w Kościele po-
wszechnym na rzecz ochrony nieletnich oraz 
na rzecz kształcenia osób pracujących w Ko-
ściele w rozwijaniu takich polityk i procedur. 
Musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby 
zapewnić, żeby takie straszne grzechy nigdy 
więcej się w Kościele nie powtórzyły.
Bracia i siostry, będąc wszyscy członkami 
rodziny Bożej, jesteśmy wezwani do wejścia 
w dynamikę miłosierdzia. Najwspanialszym 
przykładem jest Pan Jezus, nasz Zbawiciel, 
niewinny, który poniósł nasze grzechy na 
krzyżu. Istotą naszej wspólnej tożsamości 
jako idących za Chrystusem jest pojednanie 
między nami. Zwracając się do Niego, wraz
z naszą Najświętszą Matką, u stóp krzyża, 
prosimy o łaskę pojednania z całym ludem 
Bożym. Łagodne wstawiennictwo naszej 
Matki Bożej Miłosierdzia jest niewyczerpa-
nym źródłem pomocy w naszym procesie 
uleczenia.
Wy i wszyscy ci, którzy doznali molestowa-
nia ze strony duchownych jesteście miłowani 
przez Boga. Modlę się, aby to, co pozostaje 
z ciemności, która was dotknęła, zostało ule-
czone przez uścisk Dzieciątka Jezus i aby wy-
rządzoną wam szkodę zastąpiła odnowiona 
wiara i radość.
Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i proszę, 
módlcie się za mnie, aby oczy mego serca 
zawsze wyraziście widziały drogę miłosiernej 
miłości, a Bóg udzielił mi odwagi, by iść tą 
drogą dla dobra nieletnich.
Jezus wychodzi niesprawiedliwie osądzony,
z okrutnego śledztwa i spogląda w oczy Pio-
tra a Piotr płacze. Prosimy, aby na nas spoj-
rzał, abyśmy pozwolili Jemu na nas spojrzeć 
i mogli zapłakać. Aby dał nam łaskę wsty-
du, abyśmy jak Piotr czterdzieści dni później 
mogli Mu odpowiedzieć: „Ty wiesz, że Cię 
kocham” i usłyszeć Jego głos: „powróć na 
twoją drogę i paś owce moje” i dodałbym 
– „nie pozwól aby jakiś wilk dostał się do 
owczarni”.

Ojciec Święty Franciszek
Tłum. KAI

tragedię samobójstwa drogiej osoby. Śmierć 
tych umiłowanych dzieci Bożych bardzo mi 
ciąży na sercu, na sumieniu i na sumieniu 
całego Kościoła. Rodzinom tym przekazuję 
moje najgłębsze wyrazy współczucia i mi-
łości. Jezus torturowany i przesłuchiwany 
z pasją nienawiści został poprowadzony
w inne miejsce i spogląda. Patrzy na jedne-
go ze swoich uczniów, na tego który się Go 
zaparł i sprawia, że on płacze. Prośmy o tę 
łaskę, wraz z łaską naprawienia szkód.
Grzechy molestowania seksualnego nielet-
nich ze strony duchownych mają katastro-
falny wpływ na wiarę i nadzieję w Boga. 
Niektórzy kurczowo pochwycili się wiary, 
podczas gdy dla innych zdrada i opuszczenie 
spowodowały erozję ich wiary w Boga. Wa-
sza tutaj obecność mówi o cudzie nadziei, 
która jest silniejsza od najgłębszej ciemno-
ści. Bez wątpienia, jest to znak miłosierdzia 
Boga, którego dziś możemy spotkać, adoro-
wać Pana, spojrzeć sobie w oczy i poszuki-
wać łaski pojednania.
Wobec Boga i Jego ludu głęboko ubolewam 
z powodu grzechów i poważnych prze-
stępstw nadużyć seksualnych popełnionych 
przez członków duchowieństwa wobec was. 
Pokornie błagam o przebaczenie. Proszę tak-
że o przebaczenie za grzechy zaniedbania ze 
strony zwierzchników kościelnych, którzy nie 
zareagowali w odpowiedni sposób na zarzu-
ty nadużyć, przedstawione przez członków 
rodzin i tych, którzy byli ofiarami molesto-
wania. Spowodowało to kolejne cierpienie 
osób, które były molestowane i naraziło na 
niebezpieczeństwo innych nieletnich, znaj-
dujących się w sytuacji zagrożenia.
Z drugiej strony odwaga okazana przez was 
oraz innych, powodując ujawnienie prawdy, 
była posługą miłości, ponieważ rzuciła świa-
tło na straszliwą ciemność w życiu Kościo-
ła. W posłudze Kościoła nie ma miejsca dla 
tych, którzy dopuszczają się molestowania 
seksualnego. Zobowiązuję się, że w żadnym 
przypadku nie będę tolerował krzywdy wy-
rządzonej przez kogokolwiek osobie nielet-
niej, niezależnie od jego stanu duchownego. 
Wszyscy biskupi muszą wypełniać swoją 
pasterską posługę z największą staranno-
ścią, aby zapewnić ochronę nieletnich i będą 
zdawać sprawę z tej podstawowej odpo-

Gdy napotykam wasze spojrzenia, tak wie-
lu mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt, 
to przychodzi mi dziś na myśl obraz Piotra, 
widzącego Jezusa wychodzącego z sesji 
okrutnego przesłuchania, wymieniającego 
spojrzenia z Jezusem i płaczącego. Czuję 
spojrzenie Jezusa i proszę o łaskę modlitwy, 
o łaskę, by Kościół opłakiwał i wynagrodził 
za swoich synów i córki, którzy zdradzili swo-
ją misję, którzy molestowali niewinne osoby.
I jestem dziś wam wdzięczny za przybycie.
Od dawna odczuwam w sercu głęboki ból, 
cierpienie. Tak długo ukrywano, zamasko-
wano we współudziale, którego nie da się 
wyjaśnić, aż ktoś sobie zda sprawę, że Jezus 
patrzył, widzieli inni a oni mieli odwagę wy-
trzymać to spojrzenie.
Ci nieliczni, którzy zaczęli płakać, poruszyli 
nasze sumienia z powodu tego przestęp-
stwa i ciężkiego grzechu. Powoduje moje 
cierpienie i ból, iż niektórzy kapłani i biskupi 
pogwałcili niewinność nieletnich i swoje po-
wołanie kapłańskie, molestując ich seksual-
nie. To coś więcej, niż nikczemne czyny. Jest 
to jakby świętokradczy kult, gdyż te dzieci 
zostały powierzone charyzmatowi kapłań-
skiemu, aby zostały doprowadzone do Boga, 
a oni poświęcili je bożkowi swej pożądliwo-
ści. Zbezcześcili obraz samego Boga, na po-
dobieństwo którego zostaliśmy stworzeni. 
Dzieciństwo – wiemy o tym wszyscy – jest 
skarbem. Młode serce, tak otwarte i pełne 
ufności rozważa tajemnicę miłości Boga
i jest gotowe w wyjątkowy sposób karmić się 
wiarą. Dzisiaj serce Kościoła spogląda w oczy 
Jezusa w tych dzieciach i chciałoby zapłakać. 
Prosi o łaskę płaczu w obliczu tych nikczem-
nych aktów molestowania seksualnego po-
pełnianego wobec nieletnich. Aktów, które 
pozostawiły blizny na całe życie.
Wiem, że wasze rany są źródłem głębokie-
go i czasami nieubłaganego bólu emocjo-
nalnego i duchowego, a nawet rozpaczy. 
Wielu z tych, którzy tego doświadczyli po-
szukiwało kompensacji w uzależnieniach. 
Inni doświadczali poważnych zaburzeń waż-
nych relacji z rodzicami, współmałżonkami
i dziećmi. Cierpienie rodzin było szczególnie 
poważne, ponieważ szkoda spowodowana 
przez molestowanie dotyka tych istotnych 
relacji. Niektórzy przeżyli także straszliwą 

Kościół prosi o łaskę płaczuKościół prosi o łaskę płaczu
– Ojciec Święty Franciszek do ofiar molestowania– Ojciec Święty Franciszek do ofiar molestowania

Do bezprecedensowego spotkania doszło 7 lipca w Domu św. Marty w Watykanie. 
Ojciec Święty Franciszek odprawił Mszę św. z udziałem ofiar molestowanych przez 
księży-pedofilów. Następnie spotkał się z sześcioma osobami, trzema kobietami
i trzema mężczyznami z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec, reprezentującymi ofiary 
nadużyć duchownych. Publikujemy treść homilii wygłoszonej przez Ojca Świetnego 
podczas porannej Mszy św.
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Życie każdego z nas jest wędrówką. Na tej 
ziemi wszyscy jesteśmy pielgrzymami do 
Absolutu i Wieczności, który sam może za-
chować i zaspokoić serce każdego człowieka 
– mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Rzymie 
w1980 r. Choć często nie dostrzegamy tego 
wymiaru pielgrzymowania, on trwa z każ-
dą sekundą naszego życia. Na szlaku tym
z pewnością spotkamy nieprzyjaciela i bę-
dziemy musieli stoczyć bitwę. Czy chcemy 
tego czy nie, znajdziemy się w samym jej 
centrum, gdyż walka rozegra się w naszych 
sercach. Chwile strapienia duchowego, znie-
chęcenia, smutku, lęku stanowią okazję, by 
wykazać się cierpliwością i wiernością wo-
bec Boga. To czas próby i walki. Św. Paweł 
w Liście do Efezjan przedstawia narzędzia, 
jakimi powinien posługiwać się chrześcijanin 
w duchowej walce. Nawiązuje do uzbrojenia 
legionisty rzymskiego, które staje się metafo-
rą naszego wyposażenia do walki z diabłem. 
Składa się na nie siedem elementów: pas 
prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty go-
towości głoszenia dobrej nowiny o pokoju, 
tarcza wiary, hełm zbawienia, miecz ducha 
oraz modlitwa w Duchu. Jednocześnie meta-
fora zaczerpnięta z tradycji wojennej staro-
żytnego Rzymu, przypomina nam, że każdy 
chrześcijanin jest wezwany, by wziąć udział 
w trudach i przeciwnościach jako dobry żoł-
nierz Chrystusa Jezusa! (por. 2 Tm 2,3).

Pas prawdy

„Balteus” – był to pas legionisty rzymskiego 
podtrzymujący tunikę i miecz u boku. Żołnierz 

nosił go z dumą. 
Jeńcy wojenni po-
zbawiani byli pa-
sów, co równało się 
ze stratą godności. 
Tym, czym dla żoł-
nierza był „balteus”, 
tym dla nas powin-
na być prawda. Zły 

duch jest ojcem kłamstwa (por. J 8, 44). Szuka 
okazji, by nas zwieść i zasiać w nas wątpli-
wości. Ratunkiem jest trwanie przy prawdzie, 
którą odnajdujemy w Ewangelii i nauczaniu 
Kościoła. Powinniśmy „nosić” ją z dumą. 

Pancerz sprawiedliwości 

„Lorica segmentata” – zbroja segmentowa 
składała się z metalowych płytek pokrywa-
jących klatkę piersiową, ramiona i plecy oraz 
z kilku skórzanych pasów. Ochraniała płuca, 
serce i kręgosłup żołnierza przed ciosem prze-
ciwnika. Często o ludziach prawych mówimy, 

że mają „zdrowy 
kręgosłup moral-
ny”. Zły duch dąży 
do tego, by ten 
kręgosłup złamać. 
Pragnie on, byśmy 
porzucili nasze za-
sady. Rani nasze 
serca, prowokując 
zazdrość i kłót-
nie z bliskimi. To 

prawda, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale dzięki 
ofierze Chrystusa, mocą Jego krwi zostaliśmy 
usprawiedliwieni: On to dla nas grzechem 
uczynił Tego, który nie znał grzechu, aby-
śmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą
(2 Kor 5, 2). Wiedząc to, nawet jeśli zgrze-
szymy, nie popadniemy w rozpacz. Będziemy 
świadomi, że mamy Rzecznika wobec Ojca 
– Jezusa Chrystusa sprawiedliwego (1J 2, 1). 
Przyoblec się zatem w pancerz sprawiedliwo-
ści oznacza zatem przyobleczenie się w Chry-
stusa, który sam czyni nas sprawiedliwymi
i zdolnymi oprzeć się pokusom złego ducha. 

Gotowość głoszenia dobrej nowiny
o pokoju

„Caligae” to ro-
dzaj podkutych 
sandałów o na-
bitej gwoździami 
podeszwie skła-
dającej się z kilku 
warstw skóry. 
Buty te były lekkie, przepuszczały powietrze, 
a jednocześnie chroniły stopy przed urazami, 
zapewniały komfort nawet w dalekich prze-
marszach przez górskie tereny. Sandały nosili 
tylko ludzie wolni. My również potrzebuje-
my solidnego oparcia. W czasie strapienia 
chcielibyśmy ukryć się przed ludźmi. Jednak 
Bóg nie chce, byśmy byli niewolnikami na-
szych lęków i smutku. Przez słowa św. Pawła 
każe nam założyć buty, wyjść na zewnątrz
i być gotowym głosić Ewangelię. Nic nas nie 
powinno powstrzymywać przed jej głosze-
niem, gdyż otrzymaliśmy łaskę wiary. Gło-
szenie wytrąca nas z koncentracji na sobie, 
ugruntowuje w naszym powołaniu. Możemy 
wówczas zrozumieć, że walka, którą toczy-
my dotyczy każdego człowieka.

Tarcza wiary

„Scutum” – była to duża czworokątna tarcza 
zasłaniająca ciało legionisty przed gradem 
strzał. Lekka wypukłość powodowała, że ciosy 
przeciwników ześlizgiwały się po jej nierów-

nej powierzchni. 
Dzięki niej żoł-
nierz mógł posu-
wać się naprzód. 
Wiara jest rów-
nież naszą tar-
czą, dzięki której 
możemy stawiać kolejne kroki. Pozwala nam 
schronić się przed „rozżarzonymi pociskami” 
demona: oskarżeniami, pokusami, próbami 
zasiania w naszych sercach lęku. Szatan zna 
nasze słabe strony, dlatego atakuje właśnie 
tam, gdzie wie, że może nas zranić. Trze-
ba więc zasłonić się tarczą wiary, przyzywać 
mocy Pana, przed którym drżą złe duchy (por. 
Jk 2, 19). Tarcza ta jest niezbędna, gdy spoty-
kają nas wydarzenia bolesne i niezrozumiałe. 
Wtedy łatwo wpaść w rozpacz i zwątpić, że 
Bóg jest po naszej stronie (por. Ps 124, 2). Je-
śli uwierzyliśmy Bogu i wiemy, że jest wierny 
swoim obietnicom, możemy powtarzać za 
prorokiem Izajaszem: Wiem, że wstydu nie 
doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewin-
ni. (por. Iz 50, 7-8).

Hełm zbawienia

Hełm – „galea” chro-
nił głowę żołnierza. 
Wykonany był ze skó-
ry obitej metalową 
blachą. Po jego bo-
kach opadały rucho-
me daszki policzkowe 
(„buccula”), które łą-
czono ze sobą przy 

pomocy rzemienia, przewiązywanego pod 
brodą. Głowa jest ośrodkiem naszych myśli, 
ocen i refleksji. Aż cztery zmysły są odbiera-
ne przez receptory znajdujące się na głowie: 
wzrok, smak, zapach i węch. Pomagają nam 
rozeznać się w świecie, podejmować decy-
zję, przynoszą różnego rodzaju doznania. Zły 
duch atakuje zatem zarówno serce, jak i nasz 
umysł. Proponuje różnego rodzaju obrazy, 
teorie, okrojone fakty po to, by nas zdezorien-
tować i mieć kontrolę nad tym, co myślimy. 
Św. Paweł w Liście do Kolosan przestrzega: 
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę 
przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, 
opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie (Kol 2, 8). Wobec 
różnych propozycji, które składają nam nie-
które współczesne prądy myślowe i mody, 
powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Dla 
chrześcijanina jedynym wyznacznikiem tego, 
co jest wartościowe i godne naszej uwagi jest 
sam Chrystus. On mówi o sobie: Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6). Zakładać 
hełm zbawienia oznacza odwoływać się do 
tej prawdy, że nie ma w żadnym innym zba-
wienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym mogliby-
śmy być zbawieni (Dz 4, 12). 

Miecz ducha

Bóg wyposaża nas we wspaniałe narzędzie 
walki, którym jest miecz Ducha, to jest słowo 

Obleczcie pełną zbroję Bożą!Obleczcie pełną zbroję Bożą!
W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, 
byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła(…). Dlatego weźcie 
na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, 
zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze praw-
dą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość 
głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tar-
czę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też 
hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy
i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (Ef 6, 10-18)
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Boże (Ga 6, 17). „Gladius” – miecz rzymski, 
był niewielkiej długości o dobrze wykształ-
conym ostrzu. Jego żelazna głownia była 
obosieczna z ostro zarysowanym szczytem. 
W Liście do Hebrajczyków czytamy: Żywe bo-
wiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze 
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające 
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca (Hbr 4, 12). Słowo Boże ma moc prze-
nikania do samej głębi i przemiany naszych 
serc. Jeśli systematycznie oddajemy się lektu-

rze Pisma Świętego, łatwiej nam ocenić, do 
czego wzywa nas Bóg i wybrać to, co słu-

ży naszemu dobru. Nie dziwi fakt, że miecz 
przytwierdzony był do pasa na biodrach. 
Słowo Boże łączy się z prawdą, bo jest jej 
źródłem. W nim Bóg objawia siebie, ale rów-
nież czytamy w Ewangelii św. Jana, że sam 
Bóg jest Słowem, przez które wszystko się 
stało (por. J 1, 3). Słowo Boże to również po-
tężny egzorcyzm. W trakcie kuszenia Jezusa 
na pustyni Słowo Boże stanowiło kontratak 
względem propozycji składanych przez sza-
tana. Również rytuał egzorcyzmu odwołuje 
się do Pisma Świętego: czytany jest psalm 
i Ewangelia. Możemy zatem, naśladując 
Chrystusa, używać Słowa Bożego przeciwko 
wszelkim pokusom diabła.

Modlitwa w Duchu

Dopełnieniem naszego rynsztunku ma być 
modlitwa pełna mocy Ducha Świętego. Gdy 
bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trze-
ba, sam Duch przyczynia się za nami w bła-
ganiach, których nie można wyrazić słowa-
mi. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar 
Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi 
zgodnie z wolą Bożą (Rz 8, 26-27). Żaden 

żołnierz nie działa na własną rękę, ale musi 
zachować łączność ze sztabem dowodze-
nia. Modlitwa pozwala nam komunikować 
się z Bogiem, w którego imieniu walczymy.
Z niej czerpiemy siłę do walki. 
Walka duchowa jest nieodzowna. Bez niej 
nie ruszymy dalej w naszej pielgrzymce do 
królestwa niebieskiego. Nie musimy się jej 
obawiać, gdyż nie uczestniczymy w bitwie 
sami. To Pan będzie walczył za nas (por. 
Wj 14, 14). Obiecuje: włos wam z głowy 
nie spadnie (Łk 21, 18). Szatan otrzymał 
już ostateczny cios, kiedy Chrystus poniósł 
śmierć na krzyżu i zmartwychwstał, gładząc 
w ten sposób piętno grzechu każdego czło-
wieka. To, czy skorzystamy z tej wielkiej łaski, 
zależy od nas samych. Ilekroć walczymy dla 
Boga, tylekroć mamy szansę stanąć po Jego 
stronie jako wybrany żołnierz Chrystusa wy-
posażony w oręż mocniejszą niż jakkolwiek 
broń ludzka. A we wszystkim tym odnosimy 
pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 
umiłował (Rz 8, 37).

Karolina Anna Kwaśniewska

W kręgu kultury chrześcijańskiej, w którym ży-
jemy, pielgrzymowanie kojarzy się najczęściej 
z pieszymi pielgrzymkami do sanktuariów 
maryjnych. Warto też pamiętać, że obecne 
jest także w innych wielkich religiach. Jako 

Ludzkość wynalazła liczne środki transportu. Dziś przemieszczanie się nawet o kilka tysięcy kilometrów w ciągu doby nie 
stanowi już większego problemu. Zwiedzanie dalekich krajów, smakowanie innych kultur, poznawanie nowych miejsc
w czasie urlopów stanowi źródło naszej radości. Zdolność pokonywania przestrzeni stała się jednym z ważnych elementów 
określania poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa. Warto jednak pamiętać, że niegdyś cała ludzkość była w nieustannej po-
dróży. Nasi przodkowie przed odkryciem rolnictwa żyli w ciągłym ruchu, przenosząc się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu 
pożywienia i bezpiecznego schronienia. Rolnictwo pomogło ustabilizować życie, ale nie pozbawiło człowieka genu podróżo-
wania. Co więcej osiadły tryb życia pozwolił na nowo odkryć wartość podróży, jako elementu korzystnie wpływającego na 
intelektualne wnętrze człowieka. Mówimy przecież, że podróże kształcą, a wielu pielgrzymów jako motywację swego w nich 
uczestnictwa podaje chęć „zresetowania się”, oderwania od monotonnego, codziennego życia. Na przestrzeni wieków mo-
tyw podróży, zdążania do wyznaczonego celu stał się jednym z ważniejszych elementów obyczajowości religijnej. Podróże 
odbywane z motywacji duchowej to pielgrzymki, szczególnie dużo ich podczas wakacji.

chrześcijanie nie mamy obowiązku pielgrzy-
mowania, choć motyw drogi jest stale obec-
ny w nauczaniu Kościoła. Katechizm Kościoła 
Katolickiego stwierdza, że  „Pielgrzymki przy-
pominają naszą wędrówkę na ziemi ku niebu. 

Tradycyjnie już są one czasem intensywnej 
odnowy modlitwy. Dla pielgrzymów poszuku-
jących właściwych im żywych źródeł sanktu-
aria są wyjątkowymi miejscami przeżywania 
«jako Kościół form modlitwy chrześcijańskie-
j»”(KKK 2691). Pielgrzymka inaczej traktowa-
na jest w islamie, gdzie podróż do Mekki to 
jeden z podstawowych nakazów religijnych, 
gwarantujących wieczne szczęście. Głównym 
motywem pielgrzymek jest osiągnięcie celu 
czyli miejsca otoczonego powszechną czcią 
i poczuciem wyjątkowości. Pątnik wyrusza 
w podróż, aby mieć możliwość odczuwania 
bliższej więzi z Bogiem, jego świętymi, żeby 
doświadczyć łaski lub odkupić winy. 
Pielgrzymki i pielgrzymi pojawiają się wielo-
krotnie na kartach Pisma Świętego. Pierw-
szym z nich jest Abraham, wyruszający na we-
zwanie Boga z Ur chaldejskiego do Kanaanu 
(Rdz 12, 1-4). Księga Wyjścia i Księga Kapłań-
ska opisują ucieczkę, a następnie drogę Izra-
elitów z Egiptu do Ziemi obiecanej – to także 
opis pielgrzymki, w którą udaje się cały na-
ród. Wielokrotnie w Starym Testamencie po-
jawia się opis praktyk religijnych związanych 
z koniecznością udania się w święte miejsca. 

Od zawsze w drodzeOd zawsze w drodze
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Jednym ze skutków krucjat było pojawienie 
się zakonów rycerskich, których członkowie 
byli zakonnikami lub rycerzami, przysięgają-
cymi żyć zgodnie z regułą często nawiązującą 
do ślubów zakonnych, m.in. ubóstwa i czysto-
ści. Bracia zakonni oddawali się także modli-
twom i kontemplacji, ale ich głównym zada-
niem była walka w obronie wiernych Kościoła. 
Pierwotnym zadaniem powstałych w Europie 
zakonów rycerskich była obrona pielgrzymów 
udających się do Ziemi Świętej. Szlaki były 
długie i pełne niebezpieczeństw. Na miejscu 
niektóre z zakonów prowadziły działalność 
charytatywną i szpitalniczą dla strudzonych i 
narażonych na choroby podróżnych. Zdążają-
cym do Jerozolimy i innych miast Ziemi Świę-
tej stale zagrażało także niebezpieczeństwo ze 
strony wyznawców Allaha. Z jednej strony idea 
obrony wiary, krzewienia jej i przebywanie w 
miejscach świętych, a także wizja zdobywania 
majątku (ślub ubóstwa wcale nie musiał być 
przeszkodą) zachęcały wielu rycerzy do wstę-
powania w szeregi rycerstwa zakonnego.

Zakon św. Jakuba z Altopascio

To najstarszy zakon, założony około 950 
roku. Nazywany był popularnie Zakonem 
Rycerzy Tau od symbolu-krzyża, w kształcie 
greckiej litery tau (...), umieszczonego na 
stroju zakonnym. Zakon wsparła finanso-

Po śmierci cesarza Konstantyna (272-337 r.) coraz intensywniej rozwi-
jał się w Europie ruch pielgrzymkowy. Celem pątników stała się Ziemia 
Święta, związana z działalnością i śmiercią Jezusa. W wielu miejscach po-
wstały kościoły i bazyliki upamiętniające najważniejsze momenty z życia 
Jezusa, które zachęcały wędrowców do odwiedzenia i niemal bezpośred-
niego spotkania ze Zbawicielem. Podbój Palestyny przez Arabów w 638 r. 
spowodował utrudnienie, choć nie zatrzymanie ruchu pielgrzymkowego 
do Ziemi Świętej. Napięcie jednak stale narastało i stało się podstawą 
do zwołania I krucjaty (1096 r.), podczas której rycerze europejscy odbili
z rąk muzułmanów Jerozolimę (1099 r.). 

wo Matylda, margrabini Toskanii
i księżna Spoleto, właścicielka słyn-
nego zamku Canossa, w którym 
schronił się papież i przed którym 
trzy dni boso stał cesarz Henryk IV 
(1077 r.). Rycerze zakonni zajmo-
wali się zapewnieniem opieki piel-
grzymom zdążającym do Rzymu, 
Ziemi Świętej i Composteli.
Zakon rycerzy św. Jakuba dał początek kolej-
nym, skupionym wokół ruchu krucjatowego. 
W ciągu kolejnego stulecia powstało siedem 
dużych zakonów, z których kilka działa, jako 
organizacje charytatywne do dziś.

Templariusze
– Zakon Ubogich Rycerzy Świątyni

W roku 1118 r. francuski rycerz Hugo de 
Payns założył Zakon Ubogich Rycerzy Chry-
stusa i Świątyni Salomona, znanych jako 
templariusze (z łac. templum – świątynia). 
Jego pierwszą siedziba stał się zamek jerozo-
limski położony niedaleko od dawnej świąty-
ni króla Salomona.
W roku 1128 została zatwierdzona reguła za-
konu, oparta na cysterskiej, dla której inspira-
cją była z kolei monastyczna reguła św. Bene-
dykta. Członków zakonu miała obowiązywać 
ewangeliczna prostota i ubóstwo. Templariu-
sze nosili białe płaszcze z czerwonym krzy-

żem, strój ten nadał im przez papieża Euge-
niusza III w 1147 r., który jak inni papieże 
zatwierdzali reguły zakonów rycerskich.
W 1291 r., po upadku Królestwa Jerozolim-
skiego zostali wyparci na Cypr, a następnie 
przenieśli się do Francji. Tam dokonał się 
spektakularny upadek zakonu. Zadłużony u 
templariuszy król Francji Filip IV Piękny chcąc 
uniknąć spłacenia zobowiązań uwięził jego 
członków we Francji, zarzucając im herezję 
m.in. kult bożka Bafometa. Po długotrwa-
łym procesie, trwającym od 1307 do 1311 r.,
inspirowany przez królów Francji sobór
w Vienne zdecydował o kasacie zakonu. Ma-
jątek został przekazany joannitom i lokalnym 
władcom, a wielu templariuszy poniosło 
śmierć na stosie. Stracono m.in. wielkiego 
mistrza Jakuba de Molay’a.
Za sprawą księcia sandomierskiego Henryka, 
syna Bolesława Krzywoustego, uczestnika 
wyprawy rycerstwa polskiego do Ziemi Świę-
tej (1154), templariusze zostali sprowadzeni 
do Małopolski. W XIII w., dzięki staraniom 

Rycerstwo KościołaRycerstwo Kościoła
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Z kart Nowego Testamentu dowiadujemy się, 
że Maryja zachęcona przez anioła odwiedzi-
ła swoją krewną Elżbietę. Rodzina z Nazare-
tu także praktykowała pielgrzymki, zgodnie
z żydowskim prawem udając się raz w roku 
do świątyni Salomona w Jerozolimie. Tam 
przecież młody Jezus zgubił się i rozmawiał
z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, dając do-
wody mądrości (Łk 2, 41-50). Kończąc wątek 
pielgrzymowania zawarty na kartach Pisma 
Świętego trzeba przypomnieć o działalności 
św. Pawła, który w swoich podróżach misyj-
nych dotarł do wielu odległych miejsc ówcze-
snego świata, głosząc Dobrą Nowinę.
Ruch pielgrzymkowy rozwinął się w okresie 
średniowiecznym. Był związany nie tylko z 
koniecznością i chęcią pogłębiania wiary, ale 
stał się istotnym elementem ekonomicznym.
W pierwszym tysiącleciu po Chrystusie głów-
nymi miejscami pielgrzymek były Ziemia 
Święta, Rzym oraz szlak św. Jakuba (najdy-
namiczniej rozwijający się w XII w.). Chętnie 
odwiedzano także rejony Egiptu i Azji Mniej-
szej. Sprzyjał temu upowszechniający się kult 

relikwii, chęć niemal dosłownego obcowania 
ze świętymi. Wraz z rozwojem ruchu piel-
grzymkowego rozwinął się handel i usługi 
towarzyszące podróżnym. Wzdłuż szlaku 
prowadzącego do Compostelii czy Via Franci-
gena (szlaku pątniczego wytyczonego z Wysp 
Brytyjskich do Rzymu) w Italii powstawały 
szpitale i zajazdy, które były także miejscem 
handlu, wymiany towarów i informacji. Dzięki 
pielgrzymowaniu rozwinął się ruch krucjato-
wy, a wraz z nim sztuka wojenna, architekto-
niczna i sakralna zakonów rycerskich (piszemy 
o nich w tym numerze Naszej Służby”). 
W późnym średniowieczu ruch pielgrzymko-
wy stał się jedną z głównych form kultury re-
ligijnej. Zaspokajał nie tylko potrzeby ducho-
we, ale także ciekawość świata. Basen Morza 
Śródziemnego i otaczające go kraje dla ów-
czesnego człowieka stawały się bowiem coraz 
bardziej ciasne. Związane to było z rozwojem 
ekonomicznym i intelektualnym. 
W czasach rozkwitu ruchu pielgrzymkowe-
go istniały jeszcze dwa motywy wyruszania 
na szlak. Historycy średniowiecza (np. Je-

rzy Strzelczyk) wspominają o pielgrzymkach 
ascetycznych, których głównym celem była 
ucieczka, udanie się na pustynie, oddalenie 
od grzesznego, pełnego uciech świata. Odby-
wane były także pielgrzymki pokutne zadane
w celu oczyszczenia się z win. O jednej z pierw-
szych pielgrzymek na ziemiach polskich może-
my przeczytać w Kronice Galla Anonima, rela-
cjonującego Zjazd Gnieźnieński w roku 1000 
i pielgrzymkę, którą odbył cesarz Otton III do 
grobu św. Wojciecha. Owoce tej pielgrzymki[, 
jak donosi średniowieczny skryba,] były nie tyl-
ko duchowe:  utworzona została metropolia 
gnieźnieńska – pierwsza metropolia w Polsce.
Dziś wyruszając z pielgrzymką (np. wojskową 
na Jasną Górę) polityki do plecaka chować nie 
warto. Należy pamiętać, że jest to czas, który 
stanowi szansę na rozwój duchowy, przeżycie 
relacji z Bogiem. To  dni, kiedy zaganianym 
i zanurzonym w codzienności ludziom dana 
jest okazja do nawrócenia oraz zyskania cza-
su i przestrzeni wewnętrznej dla swej drogi 
życiowej. 

Krzysztof Stępkowski
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księcia Henryka Brodatego, osiedli się także 
na Śląsku, m.in. w Oleśnicy Małej koło Oła-
wy, Obrowcu, Rogowie Opolskim, Krapko-
wicach oraz Otmęcie. Liczbę templariuszy
w Polsce w okresie największego rozwoju za-
konu ocenia się ok. na 150-200.

Zakon św. Jana Jerozolimskiego
(Joannici, Zakon Rodyjski, Zakon Maltański)

Wywodzi się ze wspólnoty mniszej, która
w poł. XI wieku utworzyła w Jerozolimie szpi-
tal i przytułek dla pielgrzymów przybywają-
cych do Ziemi Świętej. W 1113 r. zakon został 
oficjalnie uznany przez papieża Paschalisa II. 
Do zakonu joannitów, tak jak i templariuszy, 
przyjmowano szlachetnie urodzonych rycerzy, 
bez względu na ich narodowość. Działalność 
szpitalnicza i dobroczynna na rzecz chorych 
stała się głównym motywem funkcjonowania 
zakonu przez następne dziewięćset lat. Na 
ziemie polskich joannitów sprowadził wspo-
mniany wcześniej książę sandomierski Henryk, 
fundując im klasztor w Zagości nad Nidą. 
Do czasu upadku w 1291 r. Akki (ostatniej 
twierdzy krzyżowców) joannici przebywa-
li w Ziemi Świętej, następnie przenieśli się 
na Cypr, skąd w 1309 r. udali się na Rodos,
a gdy także tę grecką wyspę zdobyli w 1522 r.
Turcy osmańscy, znaleźli schronienie na Mal-
cie. Odtąd związali się z tym miejscem na 
prawie trzysta lat. Od tej małej wyspy wzięli 
swą nazwę, pod którą znani są do dzisiaj.
W 1798 r. wojska cesarza Francuzów Napo-
leona Bonapartego wypędziło zakon z Malty. 
Joannici osiedli w południowych Włoszech,
a w 1834 r. swą siedzibę przenieśli do Rzymu, 
gdzie trwają do chwili obecnej. Na czele za-
konu stoi książę i wielki mistrz – od 11 marca 
2008 jest nim Anglik Fra’ Matthew Festing.
Dewizą zakonu, stały się słowa: Tuitio Fidei et 
Obsequium Pauperum (Obrona Wiary i Służba 
Ubogim). Dziś dewiza ta jest realizowana po-
przez charytatywną pomoc Kawalerów i Dam 
Zakonu na płaszczyźnie pomocy humanitar-
nej, medycznej i innych działań społecznych. 
Działalność taką prowadzą w stu dwudziestu 
krajach. Współpracują z dwunastoma mię-
dzynarodowymi organizacjami, m.in. ONZ, 
UNESCO, FAO. Nawiązuje też stosunki dyplo-
matyczne z poszczególnymi państwami.
Ponad dziewięćsetletnia ciągłość funkcjono-
wania zakonu stanowi, że jest to jedna z naj-
starszych organizacji cywilizacji łacińskiej.

Zakon Bożogrobców
(Kanonicy Regularni,

stróże św. Grobu Jerozolimskiego)

Historia Zakonu sięga 1099 r. Wówczas 
książę Gotfryd de Bouillon ustanowił dwu-
dziestoosobową grupę świeckich rycerzy
i duchownych w celu opieki nad Bożym Gro-
bem w Jerozolimie. Po upadku Królestwa Je-
rozolimskiego (1291 r.) główną siedzibę za-
konu przeniesiono do Perugii we Włoszech. 
W Ziemi Świętej bożogrobcy zajmowali się 
ochroną pielgrzymów zdążających do Jero-
zolimy, prowadzili także szpitale dla chorych 
i strudzonych pątników.
W Europie szerzyli kult Grobu Pańskiego i na-
bożeństwa pasyjne oraz prowadzili działal-

ność charytatywną. W podległych im kościo-
łach spopularyzowali m.in. budowę Bożych 
Grobów w Wielki Piątek.
Strój zakonny bożogrobców stanowi biały 
habit z charakterystycznym czerwonym krzy-
żem jerozolimskim na lewej piersi.
Do Polski zakon sprowadził w 1163 r. komes 
Jaksa herbu Gryf. W Miechowie (stąd polska 
nazwa zakonu „miechowici”), nad kopczy-
kiem ziemi przywiezionym z Jerozolimy zbu-
dowany został pierwszy, kamienno-ceglany 
kościół, potem kolejne. Znalazła w nim miej-
sce najstarsza (z ok. 1530 r.) i najwierniejsza 
replika Grobu Chrystusowego na świecie.
Rozkwit Zakonu Bożogrobców miał miejsce
w XV wieku, a miechowskie sanktuarium stało 
się jednym z najprężniejszych ośrodków zako-
nu. Kiedy Jerozolima została opanowana przez 
muzułmanów, Miechów otrzymał nazwę „pol-
skiej Jerozolimy”. Ściągały tam pielgrzymki
z całej Europy. Miechowici uzyskali od Stolicy 
Apostolskiej dla przybywających pątników od-
pusty takie same, jak pielgrzymi peregrynujący 
do Ziemi Świętej. Wśród pielgrzymów mie-
chowskich byli tez polscy królowie.
W 1819 r. nastąpiła kasata klasztoru. Podjęte 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sta-
rania proboszczów miechow-
skich o przywrócenie dawnej 
rangi zostały uwieńczone 
sukcesem. W 1996 r. kościół 
w Miechowie został podnie-
siony do godności Bazyliki 
Mniejszej Grobu Bożego. Sto-
lica Apostolska utworzyła w 
Miechowie zwierzchnictwo 
bożogrobców w Polsce mia-
nując Kardynała Józefa Glem-
pa Wielkim Przeorem. Zakon 
Bożogrobców liczy obecnie 
30 tys. członków na świecie, 
w Polsce należy do niego ok. 
240 osób. W poczet bożogrobców włączeni 
zostali m.in. abp Sławoj Leszek Głódź i śp. bp 
Tadeusz Płoski.

Zakon Krzyżacki

Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwany 
w Polsce Zakonem Krzyżackim był jednym
z trzech największych, obok joannitów i tem-
plariuszy zakonów rycerskich, które powsta-
ły podczas ruchu krucjat w XI i XII wieku. 
Na jego czele stał wielki mistrz dożywotnio 
wybierany przez kapitułę generalną. Pełnił 
władzę absolutną, ale w kluczowych kwe-
stiach politycznych musiał uzyskiwać zgodę 
kapituły. Rycerze zakonni wywodzili się wy-
łącznie ze szlacheckich rodzin niemieckich. Na 
mocy przywileju papieża Honoriusza III (ok. 
1150-1227) przyjęcie w poczet zakonu chro-
niło przed odpowiedzialnością prawną za 
wcześniejsze czyny we wszystkich państwach 
chrześcijańskich, dlatego w szeregach zakon-
nych nie brakowało szlachetnie urodzonych 
złoczyńców. Nazwa „krzyżacy” wzięła się od 
charakterystycznych, białych płaszczy z em-
blematem czarnego krzyża.
Początki zakonu krzyżackiego to okres III kru-
cjaty i oblężenia Akki w 1191 roku. Wtedy to 
rycerze  pochodzący z Niemiec założyli przy 

szpitalu zorganizowanym przez mieszczan
z Bremy i Lubeki nieformalne stowarzyszenie, 
które miało opiekować się rannymi i cho-
rymi rodakami. 
Po upadku Królestwa Jerozolimskiego, człon-
kowie zakonu trafili do Siedmiogrodu, gdzie 
król węgierski Andrzej II osadził ich dla obrony 
przez koczowniczym plemieniem Kumanów. 
W 1225 r. zostali wygnani za próbę przeka-
zania dzierżawionych dóbr, jako lenno, papie-
stwu. W tym czasie książę Konrad Mazowiecki 
sprowadził Krzyżaków do walki z plemieniem 
Prusów i przyznał im w dzierżawę ziemię cheł-
mińską oraz ziemię michałowską. Wyprawy 
Krzyżaków na Prusy uzyskały status krucjat,
w których oprócz gości zakonu, zachodnich 
rycerzy, brali również udział polscy książęta.
Po zakończeniu podboju Prus w 1283 r. eks-
pansja terytorialna państwa zakonnego skie-
rowała się na ziemie sąsiadów: Rusi, Litwy
i Polski, Sambii i Żmudzi. W 1308 opanowali 
Pomorze Gdańskie. Stolicę Zakonu przenie-
siono z Wenecji do Malborka. Agresywna 
polityka Krzyżaków wobec Litwy i Polski do-
prowadziła do licznych wojen z Zakonem,
z których najsłynniejsza związany jest z bit-
wą pod Grunwaldem  w 1410 r. 

W 1467 Krzyżacy zmuszeni zostali przenieść 
swą stolicę do Królewca. W 1525 wielki 
mistrz krzyżacki Albert Hohenzollern prze-
szedł na luteranizm, a w miejsce rozwiąza-
nego państwa zakonnego powstało świeckie 
księstwo, Prusy Książęce, zhołdowane królo-
wi Zygmuntowi I Staremu. 
Po hołdzie pruskim i sekularyzacji zakonu 
ostały się głównie domy zakonne na terenie 
Rzeszy Niemieckiej. W związku z przejściem 
części braci na luteranizm i kalwinizm za-
kon stał się wspólnotą trzech wyznań – przy 
czym jednak każdy wielki mistrz musiał być 
wyznania katolickiego. Zakon krzyżacki, w 
odróżnieniu od zakonu templariuszy, nigdy 
nie został oficjalnie rozwiązany.
Obecną siedzibą wielkiego mistrza jest dom 
zakonny w Wiedniu przy Singerstraße 7, 
obok archikatedry św. Szczepana.  Członko-
wie zakonu podporządkowani są wielkiemu 
mistrzowi – opatowi. Od 2000 roku urząd 
ten sprawuje ks. dr Bruno Platter.
W sumie do zakonu w roku 2010 należało 
ok. 900 osób. Współczesna reguła zakonu 
niemieckiego oparta jest na zasadach au-
gustiańskich i dlatego członkowie zakonu 
niemieckiego, obok kanoników laterańskich, 
premonstratensów (norbertanów) są zalicza-
ni do grupy kanoników regularnych.
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Święty BenedyktŚwięty Benedykt
11 lipca Kościół wspomina św. Benedykta z Nursji (480–547), zakonodawcę – 
pierwszego opata zakonu benedyktyńskiego, patriarchę zachodniego monasty-
cyzmu, ustanowionego 28 października 1964 roku przez Ojca Świętego Pawła VI 
Patronem Europy, świętego, który „swoim życiem i dziełem wywarł zasadniczy 
wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej” (Benedykt XVI).

ry, gospodarki, ekonomii, życia społeczne-
go – wszędzie tam docierał benedyktyński 
program ewangelizacji, który łączył pracę z 
modlitwa, a modlitwę z pracą (…). Można 
powiedzieć, że program ten stanął u pod-
staw chrystianizacji nowych ludów kontynen-
tu europejskiego, a równocześnie stanął też
u podstaw własnej historii tych ludów – hi-
storii, która się mierzy więcej niż tysiącleciem” 
(Jan Paweł II, Nursja, 23 II 1980). Klasztorne 
wspólnoty zakładane w Europie, która przeży-
wała długotrwały regres kultury, przywracały 
cywilizację tam, gdzie została zapomniana 
lub zniszczona. Mnisi benedyktyńscy wpro-
wadzali różne innowacje techniczne, karczo-
wali lasy, zakładali stawy rybne, budowali 
młyny, kuźnie… Powiedział po latach Ojciec 
Święty Benedykt XVI, że „dzieło Świętego,
a zwłaszcza jego reguła, miały wnieść praw-
dziwy zaczyn duchowy, który odmienił w cią-
gu stuleci, przekraczając granice jego ojczyny 
i jego czasów, oblicze Europy, wzbudzając po 
upadku jedności politycznej, jaką stworzyło 
Cesarstwo, nową jedność duchową i kultu-
rową, jedność wiary chrześcijańskiej, podzie-
lanej przez narody kontynentu. Tak narodziła 
się rzeczywistość, którą nazywamy Europą” 
(Rzym, katecheza z 9 IV 2008). 
Przez wieki benedyktyni byli najpotężniej-
szą rodzinną zakonną na świecie, z ich pnia 
wyrośli m.in. cystersi i kameduli. Charyzmat 
swego zakonu, tworzącego – modlitwą i pra-
cą – nową jedność Europy, przynieśli także do 
naszej ojczyzny. Przybyli tu wraz ze św. Woj-
ciechem, przez wieki trwali m.in. na polskiej 
górze Podwyższenia Krzyża – opactwie na 
Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich, 
benedyktyńską modlitwą wieków rozbrzmie-
wają nieprzerwanie mury opactwa w Tyńcu 
pod Krakowem. Warto wspomnieć, że było 
to ostanie miejsce, które nawiedził Jan Paweł 
II podczas swej pożegnalnej pielgrzymki do 
Ojczyny w 2002 roku. Jakby chciał zaakcen-
tować wartość dla polskiej historii dziedzic-
twa św. Benedykta, ojca wielu europejskich 
narodów, którego polecenia – przypomniał 
to kard. Joseph Ratzinger – utrwalone w be-
nedyktyńskiej Regule „są wskazówkami, które 
także nam pokazują drogę wiodąca ku górze, 
ponad kryzysami i rumowiskami” (Joseph Rat-
zinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, 
Częstochowa 2005), drogę szczerego poszu-
kiwania Boga, drogę prowadzącą ku miłości, 
nad którą niczego nie można przedkładać. 

Jędrzej Łukawy

pewność, że żadna z nich nie ma już do niego 
przystępu, uznał, że nie tylko on sam uzyskał 
duchowy pokój, ale także jest w stanie dzielić 
się nim z innymi. To wtedy rozpoczął się czas 
wspólnot, przygarniania do siebie uczniów
i mnichów, zakładania w dolinie Anio osiedli 
mniszych; powstało ich dwanaście. W 529 
roku Benedykt przeniósł się na Monte Cassino; 
jeden ze szczytów potężnego pasma górskie-
go położnego na południe od Rzymu. To tam 
powstał ów sławny do dziś klasztor, swoiste 
Boże „miasto położone na górze”, dominu-
jące nad rozległą doliną, widoczne z daleka, 
ukazujące szerokiemu światu moc życia wiary 
chrześcijańskiej.
Na Monte Casiino św. Benedykt, owa „jasna 
gwiazda” rozświetlająca drogę zachodnio-
europejskiego monastycyzmu, ułożył regułę 
zakonną, której ok. 540 roku nadał osta-
teczną redakcję; od jego imienia nazwaną 
regułą benedyktyńską. Jej właściwością jest 
umiar we wszystkich etapach mniszego ży-
cia: modlitwie, pracy, uczynkach pokutnych. 
Najistotniejsza cechą duchowości benedyk-
tyńskiej jest „bycie z Bogiem”, do którego 
mnich dąży przez metanoię, czyli codzienne 
nawracanie się. Zasadniczym celem wspólno-
ty zakonnej, na której czele stoi opat – ojciec 
(abbas), jest służba Boża w szeregach Chry-
stusa Króla – milita Christi Regis i wola Jego 
naśladowania. Benedyktyni mają obowiązek 
głoszenia chwały Stworzyciela całym swym 
życiem, aktywnością, wszystkimi godzinami 
dnia, „aby we wszystkim Bóg był uwielbio-
ny” (Reguła 57,9). Wiele czasu zajmuje lectio 
divina – medytacyjna lektura Pisma świętego 
i jego komentarzy. Ze szczególną dbałością 
sprawowana jest też Liturgia Godzin – jej cen-
trum stanowi codzienna Eucharystia – która 
spajając nadprzyrodzonymi węzłami wspól-
notę monastyczną, stanowi źródło wciąż do-
skonalonego życia wewnętrznego. W Regule 
św. Benedykta mocno zostało podkreślone, że 
modlitwa, bez której nie ma doświadczenia 
Boga ani rzeczywistości, jest przede aktem 
słuchania Pana (Prolog 9-11), „który ma się 
następnie przełożyć na konkretne działanie” 
(Benedykt XVI).
Takim konkretnym działaniem jest praca. Wy-
konywana w zaciszu klasztornym praca umy-
słowa, m.in przy kopiowaniu starożytnych 
ksiąg, których tak wiele ocalało dzięki klasz-
torom benedyktyńskim oraz praca w klasztor-
nym gospodarstwie i poza nim. Ora et labo-
ra – Módl się i pracuj. To powszechnie znana 
zasada benedyktyńskiej reguły. Jej wdrażanie
w przestrzeń ludzkiego bytowania sprawiło, 
że św. Benedykt stawał się pośrednio pio-
nierem nowej cywilizacji. „Wszędzie tam, 
gdzie ludzka praca warunkuje rozwój kultu-

Urodził się w prowincji Nursja, ok. sto kilome-
trów na północ od Rzymu. Jego życie przy-
padło na szczególny czas. Oto pod ciosami 
barbarzyńców legło w gruzach wspaniałe, 
trwające prawie tysiąc lat Imperium Rzymskie, 
stanowiące źródło kultury, prawa, postępu
i cywilizacji ludów zamieszkujących basen 
Morza Śródziemnego. Cztery lata przed uro-
dzeniem Benedykta, w 476 roku, Cesarstwo 
Zachodniorzymskie oficjalnie przestało istnieć. 
Odoaker, wódz germańskich najemników
w służbie rzymskiej, który obalił cesarza Romu-
lusa Augustulusa, odesłał do Konstantynopola, 
do cesarza wschodniorzymskiego Zenona, in-
sygnia władzy cesarskiej. Zmierzch Cesarstwa 
Zachodniego był także czasem wielkiego kry-
zysu wartości, moralności, obyczajów, dotych-
czasowego porządku życia. Także chrześcijań-
stwo, które po okresie prześladowań uzyskało 
w 313 roku wolność, stanęło wobec wyzwań 
tamtej epoki. Kiedy „Rzym cezarów zszedł 
do grobów. Pozostał Rzym apostołów, Rzym
świętych Piotra i Pawła, Rzym męczenników, 
których pamięć była jeszcze stosunkowo świe-
ża. I żywa była przez tę pamięć świadomość 
Kościoła oraz poczucie obecności Chrystusa, 
któremu na tej ziemi tylu ludzi nie zawahało 
się dać świadectwo, składając w ofierze wła-
sne życie” (Jan Paweł II, Nursja, 23 II 1980). 
Również na życie Benedykta oddziałał klimat 
tej szczególnej epoki, kiedy„śmierć doczesnej 
potęgi, największej z tych, jakie się wyraziły 
w świecie starożytnym, przemawia do duszy 
językiem spraw ostatecznych, a równocześnie 
Chrystus i Ewangelia mówią o jakimś innym 
dążeniu, o innym wymiarze życia, o innej spra-
wiedliwości, o innym królestwie (Jan Paweł II, 
Nursja, 23 II 1980).
To dążenie do „innego wymiaru życia” dało
o sobie wyraźnie znać w młodzieńczych latach 
Benedykta. Ten potomek szlacheckiej rodziny, 
wysłany do Rzymu, gdzie podjął studia sztuk 
wyzwolonych, po pewnym czasie je porzucił. 
Nie odpowiadał mu dekadencki styl życia ró-
wieśników-studentów, którzy niepewni skut-
ków gwałtownych, politycznych przemian, żyli 
chwilą, starając się czerpać z życia jak najwię-
cej przyjemności, odsuwając na bok ugrunto-
wane zasady moralne. Benedykt poszedł inną 
drogą. Przywdział mnisi habit, osiadł jako 
pustelnik w grocie skalnej koło miejscowości 
Subiaco. Czas samotności z Bogiem, milcze-
nia, duchowego oczyszczenia trwał trzy lata. 
Był to okres dogłębnej pracy Benedykta nad 
przezwyciężeniem trzech zasadniczych pokus, 
jakich doświadcza istota ludzka: pokusy sa-
mopotwierdzenia się i pragnienia umieszcze-
nia siebie w centrum; pokusy zmysłów; poku-
sy gniewu i pragnienia zemsty. Dopiero kiedy 
przezwyciężył te zagrożenia i miał duchową 

Patroni EuropyPatroni Europy
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Największe sanktuaria średniowieczneNajwiększe sanktua
Europa średniowieczna była Europą pielgrzymuj
wszyscy: mnisi, królowie, rycerze, chłopi, mieszcza
likwie świętych, a także cudowne obrazy, figury i m
Włochy i Francja, ale także Anglia oraz Hiszpania.
aria, możemy odnaleźć ducha tamtych czasów i zo

Walsingham, Anglia 
Według tradycji w 1061 r. Matka 
Boża objawiła się damie dworu Ri-
cheldzie z Faverces. Jej życzeniem 
było wzniesienie w Walsingham 
repliki Domu Zwiastowania. Wal-
singham zostało nazwane „angiel-
skim Nazaretem”. Znajduje się tu-
taj figurka Matki Boskiej na tronie
z Dzieciątkiem Jezus.

Canterbury, Anglia 
Katedra w Canterbury była jednym
z najważniejszych sanktuariów w śred-
niowiecznej Europie. W niej spoczęło 
ciało św. Tomasza Becketa(1118-1170), 
arcybiskupa Canterbury, który został 
zamordowany w 1170 r. przez rycerzy 
króla Henryka II. Dziś katedra jest na-
dal jedną z dwóch (obok pałacu Lam-
beth) formalnych siedzib arcybiskupa 
Canterbury – przywódcy Kościoła an-
glikańskiego.  

Mont Saint-Michel, Francja 
Znajduje się tu Sanktuarium św. Mi-
chała Archanioła. Według tradycji 
w 708 r. św. Aubertowi, biskupowi 
Avranches, objawił się Archanioł, 
który zlecił mu wybudowanie ka-
plicy na skalistej wysepce. W 966 r.
w pobliżu założono klasztor Be-
nedyktynów, który istnieje po dziś 
dzień.

Chartres, Francja
Skarbem katedry pw. 
Najświętszej Marii Pan-
ny w Chartres jest je-
dwabny, pięciometro-
wy welon Maryi. Relik-
wia została podarowa-
na świątyni przez Karola 
II Łysego, cesarza rzym-
skiego w 876 r. Zgod-
nie z tradycją w III wie-
ku do Chartres przyby-
li pierwsi chrześcijanie, którzy odnaleźli w gro
celtycką rzeźbę brzemiennej kobiety. Uznali ją
wyobrażenie Najświętszej Maryi Panny i wybu
wali pierwszy drewniany kościół – podwalinę p
niejszej katedry.  

Santiago de Compostela,
Hiszpania
Nazwa compostela pochodzi z łacińskiego 
zwrotu „campus stellae” – pole gwiazd. We-
dług tradycji w 813 r. pewien eremita zobaczył 
w nocy deszcz gwiazd spadających na pobli-
skie wzgórze. Następnie miejscowy biskup 
odkrył w tym miejscu kamienny grobowiec 
zawierający szczątki św. Jakuba Większego, 
męczennika, jednego z dwunastu Apostołów. 
Dziś znajduje się tu katedra św. Jakuba Apo-
stoła, do której co roku zmierzają setki tysięcy 
pielgrzymów ze wszystkich krajów.

Tours, Francja 
Od V w. Tours jest ośrodkiem kultu św. 
Marcina, biskupa tego miasta w latach 
371-397. Gdy był jeszcze żołnierzem, pew-
nej nocy napotkał półnagiego biedaka
i podzielił się z nim swoim płaszczem. Że-
brakiem tym był sam Chrystus. Rok po tym 
wydarzeniu św. Marcin przyjął chrzest. 
Jako biskup stał się wielkim krzewicielem 
wiary w okolicach Tours. Jego szczątki spo-
czywają w bazylice św. Marcina.
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Największe sanktuaria średniowiecznearia średniowieczne
jącą. Wędrówkę do miejsc świętych podejmowali 
anie. Kultem otaczano przede wszystkim groby i re-
miejsca. Celem pielgrzymek były przede wszystkim 
. Również dziś, zwiedzając średniowieczne sanktu-
obaczyć prawdziwe skarby chrześcijańskiej Europy.  

Rzym, Włochy
Już w II w. pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali do Rzymu, w którym 

męczeńską śmierć ponieśli świę-
ci Piotr i Paweł – dwa główne 
filary Kościoła. Miejscem kultu 
otaczano przede wszystkim ich 
groby. Dziś nad grobem św. Pio-
tra wznosi się ołtarz Bazyliki św. 
Piotra. Natomiast nad grobem 
św. Pawła znajduje się Bazylika 
św. Pawła za Murami.  

Loreto, Włochy
Perłą Loreto jest Święty Domek (Santa 
Casa). Według tradycji jest to część domu 
z Nazaretu, w którym urodziła się Mary-
ja i w którym swoje dzieciństwo spędził 
Jezus. W 1469 r. wokół Świętego Domku 
zbudowano bazylikę. W głównym ołtarzu 
Santa Casa znajduje się cudowna figura 
Matki Bożej. W 1684 r. król Jan III Sobieski 

ofiarował Sanktuarium w Loreto sztandar i namiot Kara Mustafy jako dzięk-
czynienie za zwycięską bitwę pod Wiedniem.

fi ł S kt i L t

Góra Gargano, Włochy
Według tradycji pod koniec V w. św. 
Michał Archanioł trzykrotnie objawił 
się św. Wawrzyńcowi, biskupowi 
diecezji Siponto, wskazując grotę na 
górze Gargano jako miejsce kultu. 
Powstrzymał również biskupa przed 
poświeceniem groty, oznajmiając 
mu, że dokona tego sam. Od tego 
dnia grota św. Michała Archanioła w mieście Monte Sant Angelo cieszy się ty-
tułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie została 
nigdy poświęcona ludzką ręką. 

i ś i M S A l i i

Bari, Włochy
W krypcie bazyliki św. Mikołaja 
znajdują się relikwie Świętego, 
z których do dziś wydobywa się 
ciecz zwana „manną”, która ma 
właściwości uzdrawiające.  

Asyż, Włochy
Tu szczególnie rozwinął się kult 
św. Franciszka (1181-1226) 
i św. Klary (1194-1253). Ich 
ciała spoczywają w bazylikach 
nazwanych ich imionami: Ba-
zylice św.  Franciszka i Bazylice 
św. Klary. W Asyżu znajduje się 
również kościół San Damiano, 
w którym św. Franciszek usłyszał głos Chrystusa: „Idź, odbuduj mój 
Kościół, gdyż popada w ruinę!”.

ł ł h dź db d j ój
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Padwa, Włochy 
Miasto to stało się 
ośrodkiem kultu 
św. Antoniego za-
raz po jego śmierci 
w 1231 r. W 1263 r.
na grobie świętego-
wybudowano bazy-
likę. Pielgrzymi ota-
czali kultem również znajdujące się w bazylice św. 
Justyny relikwie świętych: św. Justyny, św. Macieja 
Apostoła, św. Łukasza Ewangelisty, św. Justyna mę-
czennika oraz wielu innych.  oprac. Karolina Anna Kwaśniewska

fot. Wikimedia
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X Pawilon Cytadeli Warszawskiej to znane 
miejsce martyrologii z okresu zaborów, od 
1833 r. funkcjonowało tu centralne więzie-
nie śledcze dla więźniów politycznych. Po-
ciechę duchową nieśli im kapelani więzienni, 
byli nimi kapucyni z klasztoru przy ul. Mio-
dowej. Wynikało to z kapucyńskiej reguły 
zakonnej, nakazującej m.in. niesienie pomo-
cy duchowej chorym, ubogim, bezdomnym
i uwięzionym.
Wacław Koźmiński, przyszły o. Honorat, po 
raz pierwszy zetknął się z warszawską Cyta-
delą w wieku 17 lat: w kwietniu 1846 r. trafił 
za kraty posądzony o udział w spisku prze-
ciw carowi. W więzieniu zachorował na tyfus. 
Jego matka żarliwie modliła się o zdrowie
i wolność dla syna. Przełom nastąpił 15 sierp-
nia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Zaczął powracać do zdro-
wia, przeżył również uzdrowienie duchowe; 
dotąd sceptyczny wobec religii, dostąpił łaski 
nawrócenia. 
Wkrótce po zwolnieniu z więzienia (1847), 
wstąpił do Zgromadzenia Braci Mniejszych 
Kapucynów. Przybrał imię Honorat. W 1852 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Dał się poznać 
jako doskonały kaznodzieja i spowiednik,
a nade wszystko organizator życia zakonne-
go. Posługę pełnił w Warszawie, Zakroczymiu 

5 sierpnia 2014 r. mija 150. rocznica tragicznego epilogu powstania stycz-
niowego. W tym dniu na stokach Cytadeli Warszawskiej zostało straco-
nych pięciu członków Rządu Narodowego z Romualdem Trauguttem na 
czele. Każdemu skazanemu towarzyszył kapelan, członek Zgromadzenia 
Braci Mniejszych Kapucynów. Romualda Traugutta dysponował na śmierć 
o. Sebastian Derecki, Rafała Krajewskiego o. Feliks Sadowski, Józefa To-
czyskiego o. Saturnin Żurawski, Romana Żulińskiego o. Ksawery Kralczyń-
ski, a Jana Jeziorańskiego o. Honorat Koźmiński (1829–1916), słynny zało-
życiel wielu zgromadzeń zakonnych, 16 października 1988 r. wyniesiony 
do chwały błogosławionych przez św. Jana Pawła II.

Więzienna posługa bł. o. Honorata KoźmińskiegoWięzienna posługa bł. o. Honorata Koźmińskiego

i Nowym Mieście nad Pilicą. Po 
powstaniu styczniowym władze 
carskie skasowała szereg klaszto-
rów w tzw. Kongresówce, zaka-
zały również kreowania nowych 
zgromadzeń. W odpowiedzi na 
to o. Honorat począł zakładać 
działające w ukryciu bezhabitowe 
zgromadzenia zakonne oparte na regule trze-
ciego zakonu św. Franciszka. To było wielkie 
dzieło jego życia, zaaprobowane przez Stolicę 
Apostolską, która w 1889 r. wyraziła zgodę na 
ich afiliację do Zgromadzenia Braci Mniejszych. 
W sposób zawiązało się 26 stowarzyszeń ter-
cjarskich, z których powstało 16 zgromadzeń 
zakonnych, do dziś funkcjonujących. 
W czasie swej posługi w Warszawie (trwają-
cej do kasaty konwentu w 1864), o. Honorat 
w miarę potrzeb pełnił posługę kapelańską 
w Cytadeli: udzielał sakramentów, odprawiał 
Mszę św. Kapelan spędzał z więźniem noc 
poprzedzającą egzekucję, jednał go z Bo-
giem, był obecny podczas wykonywania eg-
zekucji, podawał krucyfiks do pocałowania, 
modlił się za skazańca. W tych dramatycz-
nych godzinach kapelani stawali się powier-
nikami najgłębszych tajemnic życia i rozterek 
duchowych skazanych na śmierć.
Bł. o. Honorat Koźmiński powrócił znów do 

X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej za sprawą 
Prowincji Warszawskiej Braci Mniejszych Ka-
pucynów oraz warszawskiego Muzeum Nie-
podległości, którego X Pawilon jest częścią. 
9 marca 2013 r. miała miejsce konferencja 
poświęcona bł. o. Honoratowi i warszaw-
skim kapucynom – kapelanom Cytadeli. Na-
tomiast 15 maja br. o. dr Gabriel Bartoszew-
ski, wicepostulator do spraw kanonizacji bł.
o. Honorata i o. Grzegorz Filipiuk, dyrektor 
Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucy-
nów w Zakroczymiu, przekazali Muzeum 
Niepodległości portret bł. o. Honorata Koź-
mińskiego pędzla Laurencji Koszyckiej. Upa-
miętnieniu Błogosławionego będzie poświęcony 
jeden z fragmentów przyszłej ekspozycji stałej
w X Pawilonie, udostępnionej po zakończe-
niu trwającego aktualnie procesu rewitalizacji
X i XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej oraz ich 
bezpośredniego otoczenia.

   Andrzej Kotecki
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O. dr Gabriel Bartoszewski i marszałek Adam Struzik O. dr Gabriel Bartoszewski i marszałek Adam Struzik 
przy portrecie bł. o Honorata Koźmińskiegoprzy portrecie bł. o Honorata Koźmińskiego

Kaplica pod niebem AfganistanuKaplica pod niebem Afganistanu
W uroczystość Bożego Ciała w bazie Bagram zainaugurowała działalność tym-
czasowa kaplica przeznaczona dla żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie. Odprawionej w niej po raz pierwszy Mszy św. przewodniczył
ks. ppor. Włodzimierz Skoczeń, kapelan PKW Afganistan.

przygotowuje miejsce do jej sprawowania 
oraz pełni posługę ministrantów a także lek-
torów. O uroczystą oprawę muzyczną bagra-
mowskich Mszy św. dba kpt. Piotr Kowalik, 
który, akompaniując na gitarze, przewodzi 
śpiewowi wszystkich zgromadzonych.
Żołnierze służący w PKW Afganistan w Ba-
gram mają możliwość uczestniczenia we Mszy 
św. codziennie, natomiast w niedzielę jest ona 
sprawowana dwukrotnie, rano i wieczorem.

 
 Tekst i zdjęcia: kpt. Leszek Radzik, ks. WS

górskim Wizerunku, który podczas pierwszej 
Eucharystii uroczyście został umieszczony nad 
ich głowami. Wizerunek ten stanowi swoistą 
formę łączności z Ojczyzną, gdzie Matka Bo-
ska Częstochowska króluje nad całym naszym 
Narodem.
Częstymi gośćmi na niedzielnej Mszy św. 
są zaprzyjaźnieni amerykańscy żołnierze. To 
właśnie z myślą o nich niektóre części Eucha-
rystycznej Ofiary (m.in. Ewangelia, kazanie) 
są sprawowane w języku angielskim. Stałym 
zwyczajem każdej niedzielnej Mszy św. jest 
to, że pierwsze czytanie w języku angielskim 
odczytuje ppłk Loren Legrand, Zastępca Do-
wódcy XV zmiany PKW Afganistan. Polscy 
żołnierze żywo angażują się w przygotowa-
nie miejsca do uroczystego sprawowania 
Przenajświętszej Ofiary. Stała grupa żołnierzy 

Kaplica została stworzona dzięki zaangażo-
waniu polskich żołnierzy z Narodowego Ele-
mentu Wsparcia (NSE). Powstała na świeżym 
powietrzu. Uczestników Mszy św. przed mor-
derczym afgańskim słońcem chroni rozwi-
nięta nad ich głowami siatka maskująca. Ich 
modlitwie towarzyszy Matka Boża w jasno- t j i j d j j i
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 13 kwietnia 
1911 r. w Krakowie, jako 
syn Franciszka i Karoliny
z Wróblewskich.
23 maja 1931 r. zdał ma-
turę w III Gimnazjum im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie i wstą-
pił do Arcybiskupiego Seminarium Duchow-
nego. Równocześnie studiował na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5 kwietnia 1936 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, 
metropolity krakowskiego. Pracę duszpaster-
ską rozpoczął jako wikariusz i katecheta w pa-
rafii Świętego Michała Archanioła w Zebrzydo-
wicach. W 1938 r. został wikariuszem w parafii 
Świętego Józefa w Krakowie-Podgórzu. Był 
katechetą w szkole dokształcającej przy Szkole 
Powszechnej nr 1. Pracował w stowarzysze-
niach młodzieży rzemieślniczej.
W sierpniu 1939 r. wyjechał na Międzynaro-
dowy Kongres Organizacji Młodzieżowych Pax 
Romana do Waszyngtonu. Po wybuchu wojny 
pozostał w Stanach Zjednoczonych. Po pięcio-
miesięcznym pobycie w Seminarium Polskim 
dla Uchodźców i Wysiedleńców Księży w Or-
chard Lake, gdzie poznawał zasady funkcjono-
wania duszpasterstwa amerykańskiego, został 
wikariuszem w polskich parafiach w Detroit, 

najpierw w parafii Świętego Franciszka z Asyżu, 
a następnie (od 29 października 1940 r.) w pa-
rafii Świętego Jacka. Od 1 listopada 1941 r. do 
15 maja 1942 r. odbył czynną służbę wojsko-
wą w kanadyjskim ośrodku szkoleniowym im. 
Tadeusza Kościuszki w Owen Sound w Ontario. 
15 października 1942 r. został powołany do 
pomocniczej służby wojskowej i mianowany 
na stopień kapelana. W 1943 r. został kapela-
nem w obozie szkoleniowym w Owen Sound. 
W czerwcu 1943 r. wypłynął z bazy amerykań-
skiej Marynarki Wojennej w Norfolk. Poprzez 
Atlantyk i Ocean Indyjski dotarł do Indii. Stam-
tąd w październiku 1943 r. koleją przybył do 
Palestyny. 1 listopada 1943 r. został kapelanem 
3. batalionu w 3. Dywizji Strzelców Karpac-
kich. 21 grudnia 1943 r. wraz z dywizją wy-
okrętował się w Tarencie we Włoszech. Wziął 
udział w kampanii włoskiej. W nocy z 1 na
2 maja 1944 r. wraz z batalionem zajął pozy-
cje bojowe pod Monte Cassino. Uczestniczył
w walkach o zdobycie wzgórza. W czasie naj-
cięższych walk, w warunkach bojowych, od-
prawił w tzw. Dużej Misce Mszę św.
Podczas bitwy pod Monte Cassino: „W czasie 
całej akcji batalionu niejednokrotnie w silnym 
ogniu nieprzyjaciela osobiście opatruje ran-
nych i wynosi ich z pola walki. Parokrotnie
z braku sanitariuszy sam udaje się na pozycję 

Ks. major Stanisław Targosz (1911-1944) – kapłan archidiecezji krakowskiej,
kapelan w 3. Dywizji Strzelców Karpackich

celem niesienia pomocy rannym. Pozostaje 
nieraz w czasie bardzo silnego ognia nieprzyja-
ciela razem z żołnierzami na pozycji. Pozostaje 
na punkcie dowódcy batalionu 3 dni i mimo 
kompletnego zmęczenia nie chce odejść, pra-
cując niestrudzenie jako goniec” (wniosek od-
znaczeniowy). Za te czyny został odznaczony 
Orderem Virtuti Militari V klasy numer 10102.
Zginął 30 czerwca 1944 r. nad rzeką Chienti. 
Zbierał poległych z pola walki. N ajechał samo-
chodem na minę, ponosząc śmierć na miejscu.
Został pochowany na cmentarzu w Monte San 
Giusto. Po wojnie jego doczesne szczątki prze-
niesiono na Cmentarz Polski w Loretto, kwate-
ra XVI-A-9. Pośmiertnie został awansowany na 
stopień majora.
Odznaczony był również Krzyżem Walecznych, 
Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym 
Monte Cassino i brytyjskimi Star 1939–45, War 
Medal 1939–45, Italy Star, Defence Medal.
Był autorem książki Polonia katolicka w Sta-
nach Zjednoczonych w przekroju. Jego nazwi-
sko znajduje się na tablicy w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie poświęconej 
kapelanom wojskowym poległym i zamordo-
wanym w latach 1939–45. Epitafium ks. Stani-
sława Targosza znajduje się w kościele Mariac-
kim w Krakowie.

Bogusław Szwedo

Obchody 70. rocz-
nicy wybuchu Po-
wstania Warszaw-
skiego trwają już 
od kilku miesięcy. 
Wraz ze zbliżaniem 
się daty 1 sierpnia 
narasta gorączka 

spotkań, konferencji i koncertów poświę-
conych pamięci tego, tak bliskiego ser-
cu wielu Polaków, wydarzenia. Jednym
z nich, szczególnie znaczącym, była pre-
miera filmu „Powstanie Warszawskie” – 
fabularyzowanego dokumentu o zrywie 
z sierpnia 1944 roku.

Jak piszą autorzy, „Powstanie Warszawskie” to 
pierwszy na świecie film fabularny zmontowa-
ny w całości z materiałów dokumentalnych. 
Opowiada jego historię oczami dwóch braci, 
realizatorów Powstańczych Kronik Filmowych, 
pełniących służbę w Biurze Informacji i Pro-
pagandy Armii Krajowej. Filmowcy są bezpo-
średnimi świadkami walki powstańczej i marzą
o sfilmowaniu „prawdziwej wojny”. Rzeczy-
wiście prezentowane zdjęcia dokumentują 
początkową radość i niemal beztroskę miesz-
kańców ogarniętej wojną stolicy, wygląd i ży-

Ho³d fi lmowcom Powstania Warszawskiego

cie miasta podczas trwania powstania oraz 
dramatyczne zdjęcia upadającej nadziei zwy-
cięstwa i tragicznych skutków walk w mieście. 
Słabą stroną filmu jest fabularyzowanie „na 
siłę” ocalałych z powstania fragmentów ce-
luloidowych historii. Ogromną jednak zaletą 
jest zaprezentowanie dokumentacji, którą po-
zostawili po sobie bohaterscy filmowcy z AK. 
Próba uatrakcyjnienia filmu poprzez komenta-
rze wypowiadane przez dwóch młodzieńców 
schodzi na szczęście na plan dalszy, w obliczu 
tego wszystkiego co rozgrywa się przed ocza-
mi widza. Pokazywane są m.in. ostrzeliwane 
ulice, budowanie barykad, rozdawanie żywno-
ści, zdobywanie gmachu PASTY, błogosławie-
nie małżeństw, powstańczy pogrzeb i wiele 
innych krótkich historii, składających się na 
obraz tych 63 dni. 
Oglądając film trzeba mieć w pamięci fakt, że 
nie jest to dokument w sensie ścisłym, ale przy-
najmniej w pewnej części film propagandowy, 
stworzony na potrzeby motywowania i od-
powiedniego przedstawienia sytuacji powsta-
nia w tamtym czasie. Widz oglądając kadry
w sierpniu 1944 roku miał mieć po projekcji 
poczucie siły, dumy z osiąganych przez po-
wstańców sukcesów oraz motywację do dal-
szych poświęceń. Ten zdawało by się drobiazg 

świadczy o tym, że już wtedy wojna informa-
cyjna była istotnym polem działań każdej, na-
wet podziemnej armii. 
Film powstał dzięki tytanicznej pracy wielu 
osób. Jak piszą twórcy na stronie interneto-
wej „Powstania Warszawskiego” przez pół 
roku konsultowano kwestie militariów, ubio-
rów i architektury, przez 10 800 godzin film 
rekonstruowano. Trudno tej pracy nie dostrzec 
i nie docenić. Szczególny szacunek budzi pró-
ba odczytywania z ruchu ust wypowiadanych 
kwestii, rekonstrukcja i kolorowanie klatka po 
klatce kadrów filmu. Oglądając „Powstanie 
Warszawskie” trudno uwierzyć, że są to zdję-
cia sprzed siedemdziesięciu lat. Obraz bywa 
czasem tak ostry, jak w dzisiejszych relacjach 
telewizyjnych z Afganistanu czy Ukrainy. Nie 
jest to tylko zasługa cyfrowych rekonstrukto-
rów, ale, jak mówił o tym m.in. Allan Starski, 
kunsztu ówczesnych operatorów.
„Powstanie Warszawskie” powoli schodzi
z ekranów kin. Warto je zobaczyć na wielkim 
ekranie, warto poczuć atmosferę tamtych dni, 
by godniej przeżyć 70 rocznicę sierpnia 1944 
roku. To także hołd złożony reporterom i ope-
ratorom filmowym, którzy walczyli uzbrojeni 
w kamerę i taśmę filmową.

kes
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Strzały w Sarajewie
28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, stolicy 
Bośni i Hercegowiny położonej na peryfe-
riach imperium habsburskiego, od kul za-
machowca zginął austriacki następca tronu 
arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego żona, 
Zofia von Chotek. 
Zabójcą arcyksiążęcej pary, obchodzącej 
tego dnia rocznicę ślubu, okazał się nie-
spełna dwudziestoletni Gawriło Princip, 
bośniacki Serb. Był członkiem organizacji 
Młoda Bośnia, która dążyła do włączenia 
Bośni do Wielkiej Serbii, wtedy triumfującej 
po zwycięstwach odniesionych w dwu woj-
nach bałkańskich (1912–1913) nad Turcją
i Bułgarią. Dla bośniackich Serbów arcyksią-
żę Franciszek Ferdynand stanowił symbol 
znienawidzonej monarchii. 
Wiedeń uznał, że inspiratorem zamachu był 
serbski rząd. Ultimatum, jakie postawił Bel-
gradowi, było nie do przyjęcia. 28 lipca Au-
stro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Za-
targ na Bałkanach zadziałał niczym rzucona
nieopatrznie w wysokich górach śnieżna kula: 
wywołał gwałtowną, potężną lawinę. Szyb-
ko zadziałał konstruowany przez lata system 
sojuszy, porozumień, paktów wojskowych.
W ciągu dwóch tygodni wojna dwóch państw 
przekształciła się w ogólnoeuropejski kon-
flikt. Stronami były państwa Trójporozumienia
(Rosja, Francja, Wielka Brytania), tzw. Ententa, 
wraz z Serbią, Czarnogórą i Belgią i państwa 
Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry; Włochy 
początkowo zachowały neutralność, a w 1915 r.
przystąpiły do Ententy), zwane Koalicją. Nieba-
wem była to już wojna światowa.
Przystąpiły do niej Turcja, Japonia, brytyjskie 
dominia (Australia, Kanada, Nowa Zelandia, 
Związek Południowej Afryki), a w 1917 r. Stany 
Zjednoczone (po zatopieniu przez Niemców 
pasażerskiego transatlantyku „Lusitania”), 
Brazylia z grupą państw latynoskich, afrykań-
ska Liberia, azjatycki Syjam, także Chiny (nie 
biorąc w niej bezpośredniego udziału).
Wielka Wojna trwała pięćdziesiąt dwa i pół 
miesiąca. Zaważyła na losach wielu państw, 
narodów, milionów ludzi. Przyniosła zastra-
szające żniwo śmierci, kalectwa, chorób, 
przekreślonych projektów życiowych, zruj-
nowanych marzeń, zniszczenia materialne-
go. Zostało zabitych lub zmarło z powodu 
odniesionych ran ok. 9,5 miliona jej uczest-

Stulecie Wielkiej WojnyStulecie Wielkiej Wojny
Wielka Wojna 1914–1918 mimo upływu lat i nowych historycznych 
doświadczeń stanowi trwały element pamięci Europy: narodów, 
wspólnot miejsc, tradycji rodzinnych. W przestrzeni publicznej 
mówią o niej pomniki, pamiątkowe tablice, nazwy ulic i placów. 
Przypominają postaci zasłużonych żołnierzy i polityków, poległych 
członków lokalnych wspólnot, miejsca zwycięstw i krwawych zma-
gań. Niezliczone opracowania historyczne, wspomnienia, utwory 
literackie, filmy, ekspozycje muzealne przywracają obraz tamtych 
lat w jego złożoności i różnorodności. „Zgasły imiona nasze, ale 
jaśnieją nasze czyny”, taki napis widnieje na jednym z wojennych 
cmentarzy w Małopolsce Zachodniej. W setną rocznicę Wielkiej Woj-
ny wydobywamy te zgasłe żołnierskie imiona, a pośród czynów, 
szczególnie te, które rzeczywiście, mimo upływu stu lat, jaśnieją 
niezetlałą barwa wdzięczności polskich pokoleń: czyny na żołnier-
skich drogach prowadzących ku Niepodległej, czyny żołnierskiego 
trudu i znoju, z którego Polska powstała, by żyć.  

ników. Liczba rannych przekroczyła 20 milio-
nów. Po zakończeniu wojny naliczono trzy 
miliony wdów i sześć milionów sierot.

Triumf „ducha wojny”
Dlaczego w sierpniu 1914 roku Europa „po-
stradała zmysły” rozpoczynając wojnę, która 
zdruzgotała jej dotychczasowy polityczny 
kształt, pochłonęła hekatombę ofiar? To py-
tanie wciąż powraca. Przecież osiągnęła tak 
wiele. Wysoki cywilizacyjny i gospodarczy 
potencjał, niekwestionowaną pozycję na 
areopagu świata. Europejskie narody łączyła 
wspólnota chrześcijańskiej wiary wyznawanej 
przez przeważającą część jej mieszkańców, 
wyrosły z niej system wartości, kulturowa 
tożsamość. Europejskie dwory stanowiły 
wielką rodzinę powiązaną mocnymi więzami 
pokrewieństwa i powinowactwa. Ale była to 
niewystarczająca gwarancja zachowania po-
koju. Duch europejskiej jedności od dawna 
był zainfekowany. Choroba coraz mocniej da-
wała o sobie znać. Diagnozujący ją historycy 
przyczyn wybuchu wojny upatrują w nasila-
jącej się rywalizacji europejskich mocarstw: 
o dominację nad kontynentem, wpływy na 
Bałkanach i Bliskim Wschodzie, pragnienie 
odzyskania utraconych terytoriów lub pozy-
skanie nowych, panowanie w koloniach i na 
morzach. Szedł z tym w parze wyścig zbro-
jeń. Rządy rozmaitymi środkami dokonywały 
„militaryzacji” świadomości rzesz obywateli, 
oswajały ich z myślą o nieuchronności wybu-
chu konfliktu, podsycały psychozę wojenną. 
Coraz większe poparcie zyskiwały ugrupowa-
nia nacjonalistyczne przekonujące m.in., że 
wojna stanowi skuteczną drogę do osiągnie-
cia wysokiego poziomu solidarności i jedności 
narodowej. Wybuchowi wojny sprzyjał też 
duchowy klimat tamtej epoki. „Na początku 
XX stulecia twórcom i intelektualistom uda-
ło się wmówić milionom ludzi, że prowadzą 
życie nijakie, prozaiczne, życie konsumpcyj-
nej nudy, pozbawiane wielkości, wzniosłości 
i duchowości. «Wojna – pisał Tomasz Mann 
– miała być oczyszczeniem, wyzwoleniem
i ogromną nadzieją» (Andrzej Chwalba). Na 
podatny grunt trafiały idee Friedricha Nietz-
schego głoszącego apoteozę silnego człowie-
ka, funkcjonującego „poza dobrem i złem”. 
Akceptacja „ducha wojny” dała o sobie znać 
w momencie jej ogłoszenia. Wiele świadectw 

mówi o wybuchu entuzjazmu, wręcz euforii 
szerokich rzesz Europejczyków na wiado-
mość, że ich kraj przystępuje do wojny. Mo-
bilizacja przebiegała nadzwyczaj sprawnie. 
W ciągu pierwszych tygodni na bitewne pola 
wyruszyło sześć milionów żołnierzy, zwykle 
serdecznie żegnanych na dworcach przez tłu-
my rodaków i melodie wojskowych orkiestr. 
Za wojennym budżetem i ustawodawstwem 
zgodnie głosowali posłowie ugrupowań rzą-
dowych i opozycji parlamentarnej.
Sądzono, że wojna nie potrwa długo, a jej 
rozstrzygnięcie, jak to dawniej bywało, na-
stąpi w wyniku kilku bitew. Stało się jednak 
inaczej. Systemy gospodarcze, choć napięte 
do ostatnich granic, jednak nie runęły. Na 
brak zdecydowanego przechylenia się szali 
zwycięstwa na którąś ze stron wpływał tak-
że ich zbliżony stan potencjałów militarnych
i gospodarczych. Przełom nastąpił, kiedy do 
wojny po stronie Ententy przystąpiły Stany 
Zjednoczone, najpotężniejszy kraj świata. 
To do nich należało ostatnie słowo przesą-
dzające zarówno o militarnym zwycięstwie, 
warunkach pokoju, skonstruowaniu powo-
jennego ładu Europy i świata.

Nie oddać ani piędzi ziemi!
Wielkie przestrzenie Europy przecięły fronty 
wojny. Kluczowe znaczenie miał Front Zachod-
ni: teren zmagań Niemiec z Francją, Wielką 
Brytanią, w końcowej fazie wojny ze Stanami 
Zjednoczonymi. Walki w Prusach Wschodnich, 
na historycznych ziemiach Polski, w Rumuni to 
był Front Wschodni. Front Bałkański angażo-
wał Austro-Węgry, Serbię, Bułgarię, Rumunię, 
także Grecję. Front Włoski był obszarem walk 
armii włoskiej z austro-węgierską, a później 
także z niemiecką. To tam, na „nasiąkniętych 
krwią” polach nad Piawą, rzeką, nad którą zgi-
nęły tysiące, sierżant Angelo Roncalli, kapelan 
armii włoskiej, dziś święty Jan XXIII, dzielił los 
walczących żołnierzy. Terenem działań wo-
jennych była Afryka Wschodnia, Afryka Połu-
dniowo-Zachodnia, Turcja, Irak, Arabia, Egipt
i Palestyna, morza i oceany.
Szczególną cechą Wielkiej Wojny była tzw. 
wojna pozycyjna – wojna w okopach, nieusta-
jący klincz dwóch walczących stron, nierzadko 
oddalonych od siebie ledwie o kilka metrów. 
W tej skali novum w historii militarnej. Na wie-
lu frontach okopy stały się główną areną walki 

Czołg, broń, która dokonała przełomu w walceCzołg, broń, która dokonała przełomu w walce



13

rękę do własnej zagłady?” – pytał w nocie 
skierowanej (1 VIII 1917) do wszystkich wal-
czących państw Ojciec Święty Benedykt XV, 
zwany „papieżem pokoju”. Inicjował mo-
dlitewne krucjaty w intencji pokoju, wzywał 
do jego zawarcia, ostrzegał przed skutkami 
wojny dla kultury i cywilizacji. Do Litanii lore-
tańskiej włączył wezwanie: „Królowo pokoju, 
módl się za nami”. W szeregach wszystkich 
armii obecni byli kapelani wojskowi, czynili 
wiele, aby ci, którym służyli, nie zwątpili, nie 
zapomnieli, że może być inny świat: Bożych 
przykazań, ducha miłości i braterstwa.

Ku Niepodległej 
„O wojnę powszechną za wolność ludów, 
Prosimy Cię, Panie/. O broń i orły narodowe, 
prosimy Cię, Panie”. Tak Adam Mickiewicz, 
świadom tego, że wolność i niepodległość 
narodów jest darem Boga, modlił się po 
upadku powstania listopadowego o nadej-
ście wojny, która miała zerwać pęta niewoli, 
przekreślić zbrodnię rozbiorów, wskrzesić Pol-
skę. Latem 1914 roku taka szansa nadeszła. 
Pękła solidarność grabarzy polskiej wolności, 
dwaj z nich (Austro-Węgry i Niemcy, spadko-
bierca Prus) znaleźli się w konflikcie zbrojnym 
z trzecim, carską Rosją. 
U progu Wielkiej Wojny znacząca część pol-
skiego narodu, choć rozdzielona granicami 
zaborów, była w pełni świadoma swojej pod-
miotowości i historycznej tożsamości. Wraz
z wybuchem wojny sprawa polska nabrała 
znaczenia. Państwa zaborcze zaczęły formu-
łować ostrożne obietnice dotyczące Polski ju-
tra. W aktywny sposób, na rzecz polskiej przy-
szłości, poczęły działać polskie ugrupowania 
polityczne i ideowe. Różniły się metodami
i strategiami obranej drogi. Ponad różnicami 
łączył ich wspólny cel: Niepodległa. Tak było 
z dwoma wielkimi postaciami tamtej epoki: 
Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim. 
Wiedzieli, że z chwilą wybuchu europejskiego 
konfliktu polska polityka niepodległościowa 

nie będzie możliwa jako po-
lityka całkowicie niezależna,
z powodów taktycznych trzeba 
się będzie początkowo oprzeć 
na którejś ze stron wielkiego 
konfliktu. Dmowski takiego 
oparcia szukał w Rosji. Piłsud-
ski związał się z państwami 
centralnymi. I jeden, i drugi 
traktował te sojusze jako ko-
niunkturalne. Na bieg wojny 
patrzyli oczyma polskiego celu: 
odzyskania niepodległości.
„Nie chciałem pozwolić, aby 
w czasie, gdy na żywem ciele 

naszej Ojczyny miano wyrąbywać mieczami 
nowe granice państw i narodów, samych 
tylko Polaków przy tem brakło. Nie chcia-
łem dopuścić, by na szalach, na które mie-
cze rzucano, zabrakło polskiej szabli” (Józef 
Piłsudski). 6 sierpnia z ul. Oleandry w Kra-
kowie oddział strzelców Józefa Piłsudskiego 
– Pierwsza Kompania Kadrowa, rozpoczęła 
swą historyczną drogę ku Niepodległej. Ten 
dzień – to symbol Polskiego Czynu Niepodle-
głościowego. Czynu polskich zbrojnych for-
macji walczących na frontach tamtej wojny: 
„Dla Ciebie, Polsko, i dla twojej chwały”(na-

pis na krzyżu wzniesionym przez II Brygadę 
Legionów na przełączy Pantyrskiej w Karpa-
tach). Działań tych, którzy drogę ku Niepod-
ległej torowali aktywnością polityczną i dy-
plomatyczną. Także sensu bratobójczej walki 
tysięcy Polaków wcielonych do armii zabor-
czych, który Edward Słoński ujął w strofie 
najsłynniejszego wiersza tamtej epoki, mó-
wiącego „że ta, CO NIE ZGINĘŁA, wyrośnie 
z naszej krwi”. 

11 listopada 1918 r. na leśnej polanie w Com-
piègne, w wagonie marszałka Ferdynanda 
Focha, delegacja Niemiec podpisała akt ka-
pitulacji. Zmusiły ich do tego zwycięstwa 
wojsk alianckich nad Marną i nad Sommą
i narastające w Niemczech wrzenie rewolucyj-
ne. Nieco wcześniej, 27 października, w wy-
niku klęski armii i buntu wchodzących w jej 
skład narodów, rozpadło się Cesarstwo Au-
stro-Węgierskie. W Rosji, w 1917 r., w wyni-
ku rewolucji, powstało państwo zbrodniczej, 
bolszewickiej dyktatury. Upadły reżimy au-
tokratyczne. Nastąpił kres dynastii Romano-
wów, Habsburgów, Hohenzollernów. Wiel-
kim przegranym wojny były Niemcy; musiały 
zapłacić odszkodowania zwycięzcom, zrzec 
się posiadłości kolonialnych. W Europie zo-
stało odbudowane Państwo Polskie, powsta-
ła niepodległa Finlandia i państwa bałtyckie: 
Litwa, Łotwa, Estonia. Na gruzach monarchii 
habsburskiej powstała Czechosłowacja oraz 
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców 
(późniejsza Jugosławia). W tych krajach roz-
począł się trud i radość budowania i utrwa-
lania odzyskanej wolności. Europa z trudem 
podnosiła się ze zniszczeń materialnych i 
moralnych – dzieł wojny. Przez długie lata 
była kontynentem kalek: inwalidami zostało
2,7 miliona Niemców i 1,1 miliona Francuzów. 
Szczególna ich grupę stanowili ci, którzy byli 
tak straszliwie okaleczeni, że nie mieli odwagi 
powrócić do rodzin, w domowe strony. Ich 
liczbę po zakończeniu wojny szacowano na 
280 tysięcy. Żyli w izolowanych od otoczenia 
domach opieki pozbawionych luster.
Lekcja Wielkiej Wojny nie została, mimo wy-
siłku, skutecznie odrobiona. W następnych 
latach dawały o sobie znać wojenne tradycje 
przemocy, okrucieństwa, ulegania demagogii.
W Niemczech szybko odrodził się duch rewan-
żyzmu. Stał się istotnym elementem ideologii 
narodowego socjalizmu, która opętała tak 
wiele umysłów. Przewrót bolszewicki w Rosji 
niósł dla wyczerpanej wojną Europy zagrożenie 
komunizmem. Choć jego pochód został sku-
tecznie zatrzymany na przedpolach Warszawy 
w sierpniu 1920 roku, bolszewicka Rosja nie 
rezygnowała ze swych projektów rozszerzania 
granic „ojczyzny proletariatu”. Z krytyki usta-
nowionego w 1919 roku na konferencji poko-
jowej w Wersalu nowego europejskiego demo-
kratycznego ładu, zrodziły się szybko pokusy 
jego rewizji. Pokój przetrwał zaledwie dwa-
dzieścia lat: runął pod ciosami Hitlera i Stalina, 
przywódców dwóch zbrodniczych systemów:
narodowego socjalizmu i komunizmu.

 Jędrzej Łukawy 

(Korzystałem z książki Andrzeja Chwalby, 
Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–
–1918, Kraków 2014, ss. 648). 

i wojennej masakry. Reguła wojny okopowej 
brzmiała: nie oddać ani piędzi ziemi, a jak się ją 
straci, odebrać natychmiast w kontratakach za 
cenę walki do ostatniego żołnierza. W walkach 
o kilkometrowy odcinek frontu ginęły tysiące, 
np. w. bitwie nad Sommą, jednym z symbo-
li walk na Froncie Zachodnim, której efektem 
było niewielkie przesunięcie frontu, alianci stra-
cili 600 tys. żołnierzy, a Niemcy 460 tys. Śmierć 
czaiła się na każdym kroku: artyleryjski ostrzał, 
bomby zrzucane przez samoloty i sterowce, 
przeciwnicy z okopów – bywało przyjaźni so-
bie w chwilach zawieszenia ognia – obrzuca-
li się ręcznymi granatami. Podziemne tunele
i schrony wylatywały w powietrze na skutek 
podkopów dokonywanych przez przeciwni-
ków. Życie żołnierzy-szczurów sprzyjało bru-
talności i okrucieństwu. Głuszyło wrażliwość: 
„Rodzi się w człowieku absolutna obojętność 
na wszystko, co świat oferuje, z wyjątkiem 
obowiązku walczenia. Jesz kromkę chleba, 
obok ciebie w okopie pada od kuli człowiek. 
Przez moment patrzysz na niego, potem jesz 
dalej swój chleb” – to jedno ze świadectw.
Przemysły zbrojeniowe pracowały pełną parą, 
udoskonalały dotąd stosowane środki walki, 
wprowadzały nowe. Bronią, która dokonała 
przełomu na polach bitew stały się czołgi, na 
morzach siały grozę niemieckie u-booty, pod-
wodne łodzie torpedowe, skutecznie sprowa-
dzające na dno okręty, także statki handlowe. 
To podczas tamtej wojny poczęto używać 
gazów bojowych, koszmarnego środka walki. 
Po raz pierwszy użyli ich Niemcy w okolicach 
flandryjskiego Ypres (22 IV 1915). „Świszczące 
zatrute oddechy mówiły o niezmiernej męce 
konających. Niebieskie wargi, niebieskie to, 
co wcześnie w oku było białe, w kącikach ust 
żółta piana, nieopisana groza na twarzach” 
– to jeden z opisów skutku gazowego ataku. 
Olbrzymie straty wywoływały choroby okopo-
we, efekt fatalnych warunków higienicznych, 
wilgoci, zimna, nieludzkich warunków służby 
w okopach przesiąkniętych smrodem tysięcy 

rozkładających się ciał. Bieg wojny, szczegól-
nie w jej wydaniu okopowym, przekreślił wie-
le złudzeń i idealistycznych rojeń. To nie był 
„wschodzący akt nowej ery”, ani przeżywa-
na w uniesieniu „godzina młodości”. Wojna 
ukazywała swą prawdziwą twarz, zeszpeconą 
okrucieństwem, pogardą dla ludzkiego życia 
– daru Boga, którym rozrzutnie szafowano 
bez jakichkolwiek skrupułów. „Czy cywilizo-
wany świat ma stać się li tylko polem śmierci? 
Czy Europa, tak wspaniała i kwitnąca, da się 
ponieść powszechnemu szaleństwu, sama 
doprowadzi się na skraj przepaści i przyłoży 
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Przed Mszą św. gen. broni Marek Tomaszycki, 
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych 
złożył znicz w kaplicy Katyńskiej. Zapalony 
znicz i różę pod tablicą smoleńską złożyła Kry-
styna Kwiatkowska, wdowa po gen. broni Bro-
nisławie Kwiatkowskim, który zginął w kata-
strofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. 
W homilii bp Guzdek zachęcił do budowania 
tożsamości oraz etosu polskiego żołnierza. Za-
uważył, że udział polskich żołnierzy w misjach 
zagranicznych jest często krytykowany z uwa-
gi na koszty i chęć odizolowania się od kon-
fliktów rozgrywających się z dala od naszych 
granic. – Tymczasem Kościół wzywa wszystkie 
ludy i narody do odpowiedzialności i współ-
pracy w dziele budowania pokoju i umacnia-
nia sprawiedliwości – powiedział. Dodał, że 
od wielu lat Polacy „spieszą z pomocą w te 
rejony świata, gdzie społeczność międzynaro-
dowa słyszy głos wołających o pomoc”.
Biskup polowy podkreślił, że żołnierzom
w służbie na rzecz pokoju towarzyszą kape-
lani, którzy formują ich sumienia. – Czynią 
to zarówno w kraju, jak i na misjach, aby ci, 
którzy mają innym nieść pokój, najpierw sami 
byli ludźmi pokoju. Jeśli mają zaradzać nie-
sprawiedliwości, najpierw sami muszą odrzu-
cić wszelką niesprawiedliwość i nieuczciwość. 
Tylko człowiek wewnętrznie wolny może nieść 
wolność uciśnionym i prześladowanym. Tylko 
człowiek dobry i o szlachetnym sercu może zo-
stawić dobry ślad w sercach ludzi umęczonych 
przemocą i niesprawiedliwością – powiedział.

Kadra dowódcza, żołnierze i pracownicy Dowództwa Operacyjnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych (DORZS) zainaugurowali swoje święto Mszą św.
w katedrze polowej. Eucharystii odprawionej 30 czerwca przewodniczył Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Dowództwo Operacyjne Rodza-
jów Sił Zbrojnych obchodziło dziesiątą rocznicę powstania.

Modlitwa dla niosących pokójModlitwa dla niosących pokój

Biskup Guzdek życzył żołnierzom 
DORZS, aby „mieli ucho wyczulone 
na wołanie o pomoc ludzi udręczo-
nych wojną, niesprawiedliwością
i prześladowaniami”.
Eucharystię koncelebrowali ks. płk Jan Do-
mian i ks. por. Artur Samsel, kapelani ordy-
nariatu polowego. We Mszy św. uczestniczyli 
żołnierze i pracownicy Dowództwa Operacyj-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Przed błogosławieństwem ordynariusz woj-
skowy przekazał gen. Tomaszyckiemu pamiąt-
kowy ryngraf ordynariatu. Generał podzięko-
wał biskupowi polowemu za sprawowaną 
Eucharystię i posługę kapelanów wojskowych. 
– Dziękuję za to, że Ksiądz Biskup i kapelani są 
z nami wszędzie tam gdzie jest to tak bardzo 
potrzebne, na misjach pokojowych, nawet 
tych najtrudniejszych – powiedział.
Po Mszy św. żołnierze DO RZS złożyli kwiaty 
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 
1 lipca uroczystości odbyły się na warszaw-
skim Bemowie w siedzibie Dowództwa Wojsk 
Operacyjnych. W obchodach wziął udział 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski. Przed uroczystym ape-
lem prezydent wręczył odznaczenia żołnie-
rzom zawodowym i pracownikom wojska.
W jubileuszu 10-lecia Dowództwa Operacyjne-
go wziął udział biskup polowy Józef Guzdek.
– Dziękując za wysiłek na rzecz uczestnictwa 
polskich żołnierzy w operacjach zewnętrz-
nych, chcę życzyć Dowództwu Operacyjne-

mu, aby w ramach przekształceń systemu 
dowodzenia, zmian natury strategicznej
w polityce państwa polskiego, doświadcze-
nia zdobyte w dotychczasowej formule po-
trafiło wykorzystać na rzecz systemu, który 
stawia na pierwszym miejscu przygotowania 
i skuteczną obronę własnego terytorium – 
powiedział Bronisław Komorowski podczas 
uroczystości.
Dowództwo Operacyjne  Rodzajów Sił Zbroj-
nych odpowiada za planowanie i dowodze-
nie wojskami w operacjach pokojowych, ra-
towniczych, humanitarnych oraz działaniach 
prowadzonych w celu zapobiegania aktom 
terroru. Planuje, organizuje i prowadzi ćwi-
czenia, sprawdza utrzymanie zdolności dy-
żurnych sił do realizacji zadań poza grani-
cami państwa, a także sprawuje nadzór nad 
operacjami specjalnymi.
Do tej pory dowództwo operacyjne dowo-
dziło Polskimi Kontyngentami Wojskowymi 
w ramach operacji NATO, ONZ, Unii Euro-
pejskiej oraz koalicyjnych na trzech kontyn-
gentach, między innymi w: Pakistanie, Sy-
rii, Libanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, 
Iraku, Afganistanie, Czadzie, Mali, Kongu, 
Republice Środkowoafrykańskiej, w krajach 
bałtyckich i na Morzu Śródziemnym.
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Dla ducha, intelektu i ciała – czyli wypoczynek zintegrowanyDla ducha, intelektu i ciała – czyli wypoczynek zintegrowany
Dosiąść rumaka, powspinać się na ściance, zachwycić urodą polskiej ziemi oraz po-
czuć dumę z polskiej historii i tradycji – to niewątpliwe atuty wakacji z Caritas Ordy-
nariatu polowego WP. Wiedzą o tym dzieci z rodzin wojskowych, które wypoczywały 
w Ustce nad morzem czy w Puszczy koło Chełma. To dwa miejsca wojskowej Caritas, 
gdzie od kilkunastu lat duszpasterstwo wojskowe we współpracy z MON organizuje 
akcję letnią. W tym roku Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas im. bł. ks. kmdra 
Władysława Miegonia w Ustce oraz Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego CARITAS
w Puszczy koło Chełma przyjmą 240. dzieci z Polski i 80. dzieci z Ukrainy.

być wodę, jak zamaskować swoje schronienie. 
Wyprawy w teren to okazja, by zorganizo-
wać leśną i wodną kuchnię; uczą korzystania
z darów lasu. Dzieci zgłębiają tajniki „zielonej 
taktyki”: nabywają umiejętności poruszania
w terenie leśnym. Program wakacyjnego wy-
poczynku na obozach Caritas OPWP prze-
widuje także naukę samoobrony, udzielania 
pierwszej pomocy na wodzie i lądzie. Edukacja 
historyczna umożliwia dzieciom poznanie hi-
storii, zwyczajów religijnych i tradycji panują-
cych w Wojsku Polskim. Wychowawcy i opie-
kunowie uczą zdrowego współzawodnictwa
i owocnej współpracy (współdziałania zamiast 
rywalizacji), rozwiązywania konfliktów, posta-
wy gotowości pomocy ludziom.
W sferze duchowej duszpasterze inspirują 
do systematycznej analizy swego życia i jego 
sensu, uczą rozróżniania postaw dobrych od 
złych, mobilizują do wysiłku nad poprawą ja-
kości relacji z rodzicami, nauczycielami i rówie-
śnikami.

AE/jes

wanie i dobry wypoczynek bez zintegrowania 
trzech poziomów człowieczeństwa – ducho-
wego, intelektualnego i fizycznego. Oferta 
duszpasterstwa wojskowego i jego agendy Ca-
ritas OPWP jest skierowana przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin 
wojskowych.
Dzieci i młodzież uczą się w terenie, jak pra-
widłowo posługiwać się mapą i kompasem,  
jak wyznaczyć azymut i dokładnie odmierzyć 
odległość marszu. Zdobywają umiejętność ra-
dzenia sobie w trudnych warunkach: jak bez-
piecznie rozpalić ognisko, zbudować szałas, 
zdobyć drewno, zapewnić żywność, jak zdo-

Dzieci z Ukrainy w sierpniu będą  wypoczywać 
w Ośrodku Caritas w Puszczy k/ Chełma. Przy-
jedzie 80. dzieci, które  przez cały rok związa-
ne są z inicjatywami na rzecz Polski i Polonii, 
uczestniczą w różnego rodzaju konkursach. 
Wyjazd do Polski jest dla nich nagrodą za ca-
łoroczną pracę. Dzieci są rekrutowane przez 
parafię katolicką i Fundację Młodej Polonii na 
Ukrainie. Wypoczynek młodych  z Ukrainy jest 
dotowany przez Caritas OPWP i MSZ. 
Wakacje z Caritas Wojskową mają charakter 
patriotyczno-sportowo-obronny. Kapelani 
wojskowi zadbają  o formację duchową dzie-
ci.  Niemożliwe jest bowiem właściwe wycho-

Podczas wakacji z wypoczynku przygotowanego przez Caritas OPWP  skorzysta 240 dzieci z Polski i 80 dzieci z UkrainyPodczas wakacji z wypoczynku przygotowanego przez Caritas OPWP  skorzysta 240 dzieci z Polski i 80 dzieci z Ukrainy
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Dęblin
W  parafii wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej 23 czerwca 2014 r. odbyła się pere-
grynacja Krzyża i Ikony Światowych Dni Młodzieży. Lotnicza „stolica Polski” jest pierw-
szą na mapie Ordynariatu Polowego WP, do której przybyły symbole ŚDM. Uroczystej 
Mszy św., którą poprzedziły czuwanie i adoracja, przewodniczył ks. prał. płk Janusz 
Radzik, dziekan Sił Powietrznych. W Eucharystii udział wzięli podchorążowie z Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wraz z prorektorem ds. wojskowych płk. pil. 
dr. Markiem Bylinką, licealiści Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z dyrektorem 
Wiesławem Chwaścińskim, uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 razem z katechetką panią 
Dorotą Piasecką oraz licznie zgromadzeni parafianie. Po zakończeniu Mszy św. nastą-
piło uroczyste przeniesienie Krzyża i Ikony pod pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dę-
blińskiej Szkoły Orląt”. Tam, przy dźwiękach „Marsza lotników”, Krzyż i Ikona zostały 
przekazane młodzieży z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Pod-
laskim, która do Dęblina przybyła wraz ze swoimi duszpasterzami.                      K.B.

Wrocław
„Noce Kościołów” organizowane już po raz piąty przez Katolickie Radio Rodzina Ar-
chidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej oraz Wydział Programów Katolickich i 
Patriotycznych PSE „Polest” 22 czerwca 2014 r. zawitały także do wrocławskiej parafii 
garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej.
Gościem specjalnym panelu był bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, biskup po-
mocniczy archidiecezji wrocławskiej, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go, autor wielu publikacji na temat historii duchowości i nowych zjawisk w Kościele 
oraz ks. dr. Rafał Hołubowicz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej, jeden z trzech archi-
diecezjalnych egzorcystów. Temat spotkania dotyczył istnienia diabła i jego negatyw-
nego wpływu na człowieka. Odbył się również koncert Kwartetu Śląskiego, a wszyscy 
zainteresowani mogli zwiedzić „Muzeum Mobilne św. Jana Pawła II” usytuowane na 
placu przed kościołem. Natomiast 24 czerwca, we wspomnienie św. Jana Chrzciciela, 
głównego patrona Wrocławia, członkowie Rady Miejskiej spotkali się na modlitwie
i złożyli kwiaty w kaplicy rajców znajdującej się w kościele garnizonowym.          M.Z.

Rzeszów
W wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 28 czerwca 2014 r.,
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski uroczystą Mszą św. rozpoczęły się obchody 
święta 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Eucharystii przewodniczył ks. 
Artur Michalski, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach i kape-
lan Szwadronu Podkarpacie w barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobie-
skiego. Po Mszy św. odbył się apel pamięci z salwą honorową oraz złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskie-
go. Okolicznościowy apel miał miejsce również na terenie jednostki wojskowej przy
ul. Dąbrowskiego. Na koniec uroczystości odbyło się spotkanie w klubie 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich.                                                                                         P.L.

Siedlce
Parafia wojskowa w Siedlcach 27 czerwca 2014 r. obchodziła uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszy św. spra-
wowanej w intencji parafian, żołnierzy i pracowników siedleckiego garnizonu i przyjaciół garnizonowego kościoła, przewodniczył ks. płk Janu-
ary Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego Wojska Polskiego. W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele władz miejskich, dowódcy 
wojskowi, młodzież z liceum wojskowo-policyjnego z Puszczy Mariańskiej oraz liczni parafianie. Kompanię honorową wystawił Dywizjon 
Przeciwlotniczy. Eucharystię uświetniła Orkiestra Garnizonu Siedlce. Po zakończeniu Mszy św. odbyło się nabożeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, a następnie agapa w sali katechetycznej.                                                                                                                            I.S.

Jarosław
W ramach obchodów święta 14. Dywizjonu Arty-
lerii Samobieżnej im. gen. bryg Wacława Wieczor-
kiewicza 24 czerwca w Garnizonie Jarosławskim 
odbyła się konferencja historyczna poświęcona 
100. rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz 
funkcjonowaniu oddziałów i pododdziałów arty-
lerii w garnizonie. 
Pierwsza część konferencji poświęcona była hi-
storycznym uwarunkowaniom funkcjonowania 
Garnizonu Jarosław przed i w czasie działań 
wojennych w latach 1914-1915. Uczestnicy za-
poznali się z działaniami wojennymi na terenie 
miasta i powiatu Jarosław oraz z przebiegiem 
kampanii galicyjskiej I wojny światowej widzia-
nej oczami kapelanów wojskowych. Druga część 
Konferencji ukazała wpływ wojska na społecz-
ność w Garnizonie Jarosław. W trzeciej części 
przedstawiona została historia, rozwój artylerii 
w działaniach taktycznych, także zmiany zacho-
dzące w artylerii w oparciu o wnioski z dzia-
łań m.in. w Afganistanie. Referaty przygotowali 
m.in.: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, 
kierownik Katedry Historii Nowożytnej Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, płk dr Jarosław Kraszew-
ski, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, 
ks. mjr dr Tomasz Skupień, kapelan Garnizonu 
Jarosław, ks. por. Grzegorz Bechta, kapelan Gar-
nizonu Przemyśl, Andrzej Wyczawski, burmistrz 
Jarosławia, ppłk Ryszard Sugalski, dowódca Gar-
nizonu Jarosław. Konferencję patronatem hono-
rowym objął bp. J. Guzdek.                            T.S.

Warszawa-Boernerowo
W niedzielę 29 czerwca 2014 r. po Mszy św., któ-
ra sprawowana była w kościele pw. M. B. Ostro-
bramskiej na Boernerowie, grupa 31 ministran-
tów oraz 6 lektorów wraz z opiekunem ks. ppor. 
Maksymilianem Jezierskim wyruszyła na waka-
cyjny szlak do Wisełki nad morzem. Przez osiem 
dni doskonalili swoje umiejętności poprzez udział
w treningach i rozgrywkach piłkarskich, korzystali 
z uroków polskiego morza, uczestniczyli w  wy-
cieczkach krajoznawczych różnymi szlakami Wo-
lińskiego Parku Narodowego. Wielką atrakcją stał 
się „mały survival”, podczas którego, pod okiem 
wykfalifikowanych instruktorów, młodzi chłop-
cy doskonalili swoją siłę i męstwo, biorąc udział
w licznych grach i zabawach terenowych. Każde-
go dnia uczestnicy obozy zaczynali dzień Mszą św.
a kończyli wieczorną modlitwą dziękczynienia. 
Wypoczynek zakończył się w niedzielę 6 lipca.     mj



29 LIPCA – WTOREK
  Godz. 10.30 Uroczystości przy kamieniu „Żołnierzom Żywiciela” 

park im. Żołnierzy Żywiciela przy ul. ks. J. Popiełuszki

30 LIPCA – ŚRODA
  Godz. 11.00 Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezy-

dentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim
i Prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Uroczystość nadania orderów i odznaczeń państwowych 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Park Wolności przy 
Muzeum Powstania Warszawskiego

31 LIPCA – CZWARTEK
  Godz. 12.00 Sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy Zamek 

Królewski, Sala Balowa
  Godz. 18.00 Uroczysta polowa Msza święta plac Krasińskich, 

przy pomniku Powstania Warszawskiego
  Godz. 19.00 Apel Poległych
  Godz. 20.00 Widowisko „Śpiew Murów” scenariusz i reżyseria 

Jerzy Bielunas 

1 SIERPNIA – PIĄTEK
  Godz. 09.00 Składanie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 

podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera” rozkazu 
rozpoczęcia Powstania Warszawskiego ul. Filtrowa 68

  Godz. 10.00 Uroczystości przy pomniku „Mokotów Walczący – 
1944” park im. generała Gustawa Orlicz-Dreszera, „Marsz Mo-
kotowa”

  Godz. 11.30 Posadzenie Drzewa Pamięci dla uczczenia 70. rocz-
nicy Powstania Warszawskiego Ogród Saski

  Godz. 12.00 Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza

  Godz. 13.30 Uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem 
gen. Stefana Roweckiego „Grota” u zbiegu ul. F. Chopina
i Al. Ujazdowskich

  Godz. 14.00 Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej ul. Wiejska

  Godz. 16.00 – 16.45 Składanie kwiatów przy grobie gen. Anto-
niego Chruściela „Montera”, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

  Godz. 17.00 Godzina „W” – Oddanie Hołdu Powstańcom po-
mnik Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

  Godz. 19.30 Uroczystość złożenia wieńców przy pomniku „Pole-
gli – Niepokonani” na Cmentarzu Wolskim; Po uroczystościach 
Msza święta polowa

  Godz. 21.00 Kopiec Powstania Warszawskiego (ul. Bartycka) – 
rozpalenie Ogniska Pamięci 

5 SIERPNIA – WTOREK
  Godz. 18.00 Uroczystość w hołdzie ludności cywilnej Woli przy 

pomniku Pamięci 50 Tysięcy zamordowanych mieszkańców 
Woli, skwer pamięci w rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarności

PROGRAM OBCHODÓW

70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


