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 Arcybiskup Józef Gawlina (1892–1964)
w 50. rocznicę śmierci



2

PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK
Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc
regionom świata.

Numer zamknięto 8 października 2014 r.

Na okładce:
Portret bp. Józefa Gawliny
w mundurze II Korpusu 
Polskiego

Maryja wskazuje nam drogę spotkania Maryja wskazuje nam drogę spotkania 
między młodymi a starszymi wiekiemmiędzy młodymi a starszymi wiekiem

Konferencja o bł. ks. Jerzym PopiełuszceKonferencja o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
w 30. rocznicę męczeńskiej śmierciw 30. rocznicę męczeńskiej śmierci

my pomyśleć, że Dziewica Maryja, przebywa-
jąc w domu Elżbiety, słyszała jak ona i jej mąż 
modlili się słowami dzisiejszego psalmu re-
sponsoryjnego: „Ty mój Boże, jesteś moją na-
dzieją, Panie, ufności moja od moich lat mło-
dych! ... Nie odtrącaj mnie w czasie starości; 
gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie!... Lecz 
i w starości, i w wieku sędziwym nie opusz-
czaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego ramienia 
głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu – 
Twą potęgę” (Ps 71, 5.9.18). Młoda Maryja 
słuchała i zachowywała wszystko w swoim 
sercu. Mądrość Elżbiety i Zachariasza wzbo-
gaciła jej młody umysł; nie byli oni znawcami 
macierzyństwa i ojcostwa, ponieważ również 
dla nich była to pierwsza ciąża, ale byli eks-
pertami wiary, znawcami Boga, znawcami tej 
nadziei, która od Niego pochodzi: i tego wła-
śnie potrzebuje świat w każdym czasie. Ma-
ryja potrafiła słuchać tych starszych wiekiem 
i pełnych zadziwienia rodziców, doceniła ich 
mądrość, która była dla niej cenna w jej dro-
dze kobiety, oblubienicy i matki.
W ten sposób Maryja wskazuje nam drogę: 
drogę spotkania między młodymi a starszy-
mi wiekiem. Przyszłość ludu musi koniecznie 
zakładać to spotkanie: młodzi dają siłę, aby 
lud mógł iść naprzód, a starsi umacniają tę 
moc pamięcią i mądrością życiową.

Ojciec Święty Franciszek,
Watykan, 28 września 2014 r.

zostanie na nowo odnaleziona owocna rów-
nowaga pomiędzy pokoleniami, to dojdzie 
do poważnego zubożenia ludu, a panująca 
w społeczeństwie wolność jest wolnością 
fałszywą, która niemal zawsze przemienia się
w autorytaryzm.
To samo przesłanie dociera do nas z zachęty 
apostoła Pawła skierowanej do Tymoteusza,
a poprzez niego do wspólnoty chrześcijań-
skiej. Jezus nie zniósł prawa rodzinnego
i zmiany pokoleń, ale je wypełnił. Pan utwo-
rzył nową rodzinę, w której ważniejsza od 
więzów krwi jest relacja z Nim i pełnienie 
woli Boga Ojca. Ale miłość do Jezusa i do 
Ojca doprowadza do pełni miłość do rodzi-
ców, rodzeństwa, dziadków, odnawia relacje 
rodzinne przez ożywcze soki Ewangelii i Du-
cha Świętego. I tak św. Paweł zaleca Tymo-
teuszowi, który jest pasterzem a więc ojcem 
wspólnoty, aby otaczał szacunkiem starszych 
i członków rodzin, oraz zachęca, aby to 
czynił z postawą synowską: starszego wie-
kiem „jak ojca”, „starsze kobiety jak matki”
(por. 1 Tm 5,1). Zwierzchnik wspólnoty nie 
jest zwolniony od tej woli Boga, wręcz miłość 
Chrystusa przynagla go, by czynił to z więk-
szą miłością. Podobnie jak Dziewica Maryja, 
która pomimo, że stała się Matką Mesjasza, 
czuje się pobudzona miłością Boga, Który
w niej przybiera ciało i biegnie do starszej 
wiekiem krewnej.
Powróćmy więc do tej „ikony” pełnej radości
i nadziei, pełnej wiary, pełnej miłości. Może-

Usłyszaną właśnie Ewangelię przyjmujemy 
dziś jako Ewangelię spotkania młodych i star-
szych: spotkania pełnego radości, wiary i na-
dziei.
Maryja jest młoda, bardzo młoda. Elżbieta 
jest starsza wiekiem, ale objawiło się w niej 
miłosierdzie Boga i od sześciu miesięcy wraz
z mężem Zachariaszem spodziewa się dziecka.
Maryja, także w tej sytuacji, wskazuje nam 
drogę: wyjście na spotkanie starszej krewnej, 
przebywanie z nią, oczywiście po to, żeby jej 
pomóc, bo jest w starsza, ale także i przede 
wszystkim, żeby uczyć się od niej mądrości 
życia.
Pierwsze czytanie, posługując się całą gamą 
wyrażeń, odzwierciedla czwarte przykazanie: 
„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo 
żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” 
(Wj 20,12). Nie ma przyszłości dla ludu bez 
tego spotkania między pokoleniami, bez 
otrzymania przez dzieci z wdzięcznością 
świadectwa życia z rąk rodziców. A w tej 
wdzięczności dla tych, którzy przekazali nam 
życie jest także wdzięczność dla Ojca, który 
jest w niebie.
Są niekiedy pokolenia ludzi młodych, które 
ze względu na skomplikowane przyczyny 
historyczne i kulturowe intensywniej przeży-
wają potrzebę uniezależnienia się od rodzi-
ców, niemal „uwolnienia się” od spuścizny 
poprzedniego pokolenia. Jakby wydarzenie 
buntowniczej młodości. Ale jeżeli później nie 
dojdzie do ponownego spotkania, jeśli nie 

„Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki – nowe fakty” to tytuł konferencji naukowej organizowanej 
15 października 2014 r. na UKSW, w 30. rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci ks. Jerze-
go Popiełuszki. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.30 w Auli Jana Pawła II (ul. Dewajtis 5).
W przerwie sympozjum, około godz. 12.00 odbędzie się półgodzinna konferencja prasowa.
Słowo wstępne podczas konferencji wygłosi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

W konferencji udział wezmą:
• dr Piotr Gontarczyk (IPN)
•  dr Milena Kindziuk (UKSW, autorka biografii ks. Popiełuszki),
•  ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, no-

tariusz procesu kanonizacyjnego ks. Popiełuszki),
• prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW)

Sympozjum poprowadzi ks. dr hab. Józef Kloch, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako-
wie, UKSW).
Patronat honorowy nad konferencją objął kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
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W 50. rocznicę śmierci abp. Józefa Gawliny, biskupa 
polowego w latach 1933-1947, 21 września, Mszy św. 
w katedrze polowej w jego intencji przewodniczył bp 
Józef Guzdek, obecny ordynariusz wojskowy. W ho-
milii bp Guzdek przypomniał drogę życiową Biskupa 
Wojsk Polskich. Podkreślił, że zmarły przed półwie-
czem biskup polowy „odkrył wolę Boga i wypełnił ją
z pełnym zaufaniem i oddaniem”. Po Mszy św. otwar-
ta została wystawa „Rzeczpospolita utracona” zde-
rzająca ze sobą różne aspekty życia II Rzeczpospolitej
i PRL. Odbył się też pokaz dwóch filmów dokumental-
nych o abp. Gawlinie. Msza św. oraz projekcja filmów 
zainaugurowały obchody 50-lecia śmierci abp. Józefa 
Gawliny w Ordynariacie Polowym. 

Życie przez Boga napisaneŻycie przez Boga napisane

Przypominając drogę życiową Biskupa Wojsk 
Polskich bp Guzdek powiedział, że „scena-
riusz jego burzliwego życia mógł być pisany 
tylko ręką samego Boga, bo człowiek sam by 
tego nie wymyślił i nie zrealizował”. – Życiem 
pełnym pasji i poświęcenia udowadniał, że 
każdy może na niego liczyć – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że w skompliko-
wanej rzeczywistości wojennej, pomimo po-
litycznych podziałów i napięć wśród Polaków 
na emigracji, abp Gawlina zawsze był ponad 
podziałami, z dala od polityki. – Był sługą 
Ewangelii i mężem Kościoła. Mówił zawsze 
otwartym tekstem nie dobierając wyszuka-

nych słów dyplomaty. Odważnie głoszone 
słowo Boże przyczyniło się do nawrócenia
i umocnienia w wierze wielu rodaków – po-
wiedział bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że abp 
Gawlina był pierwszym w dziejach Rosji so-
wieckiej biskupem katolickim, któremu wła-
dze zezwoliły na wjazd do kraju. W kwietniu 
1942 roku dokonał wizytacji Armii Polskiej
w ZSRR, tworzonej przez gen. Władysława 
Andersa. Przywołał słowa, które abp. Gaw-
lina miał wypowiedzieć, gdy odradzano mu 
wyjazd: „W Rosji jest naród a w Londynie tyl-
ko emigracja”. – Pragnął posługiwać setkom 
tysięcy rodaków cierpiącym na zesłaniu w so-
wieckiej Rosji. Uważał, że jego miejsce powin-
no być pośród tułaczy, aby podnosić ich na 
duchu, wzmacniać wiarę w Boga i podtrzy-
mywać nadzieję na powrót do wolnej Polski 
– podkreślił bp Guzdek.

Biskup polowy przypomniał, że jego po-
przednik towarzyszył ewakuowanym ze 
Związku Radzieckiego rodakom, a także na 
wielu odcinkach uczestniczył w szlaku bo-
jowym żołnierzy II Korpusu Polskiego, m.in.
w Bitwie o Monte Cassino, gdzie pełnił służ-
bę sanitariusza. – On naprawdę nigdy nie 
myślał o sobie i nie liczył na zysk lub zaszczy-
ty. Jeśli liczył, to tylko owce w powierzonej 
mu przez Opatrzność owczarni, czy któraś się 
nie zagubiła. Miał świadomość, że na końcu 
ziemskiego życia, kiedy stanie przed Sędzią 
Sprawiedliwym, będzie musiał zdać sprawę 
ze swojego włodarstwa – powiedział.

Na zakończenie bp 
Guzdek podkreślił, że 
nadal zdumiewa pa-
sterska troska o powie-
rzony mu lud. – Dziś 
wspominamy jego ży-
cie i dokonania, aby 
iść – tak jak on – drogą,
którą każdemu z nas 
wytyczył Bóg. Warto 
odkryć wolę Boga i wy-
pełnić ją bez wyracho-
wania, ale z pełnym 
zaufaniem i oddaniem 
– zakończył.
Mszę św. z bp. Guzd-

kiem koncelebrował bp Wiesław Lechowicz, 
biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, 
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji 
Polskiej oraz kapelani ordynariatu polowe-
go. We Mszy św. uczestniczyli generałowie 
WP, m.in. gen. dyw. Jan Śliwka, inspektor 
Sił Powietrznych oraz gen. Anatol Woj-
tan, pierwszy zastępca Szefa Sztabu Ge-
neralnego WP. W uroczystościach uczest-
niczyli także podchorążowie Wojskowej 
Akademii Technicznej, kombatanci i wier-
ni ordynariatu polowego.
Po Mszy św. w sali konferencyjnej katedry 
polowej odbyło się spotkanie, do które-
go wprowadzenie wygłosił prof. Wiesław 
Wysocki. Otwarta została wystawa „Rzecz-
pospolita utracona” przygotowana przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN
w Warszawie. Zderzająca ze sobą wiele 
aspektów życia społecznego, kulturalnego, 

pojęć ideowych i postaci historycznych z ok-
resu II Rzeczpospolitej i PRL.
Na planszach zaprezentowane zostały ar-
chiwalne fotografie i skany dokumentów, 
które ukazują bogatą materialnie i duchowo 
Polskę okresu międzywojnia i porównują te 
same pojęcia np. patriotyzm z czasem ko-
munistycznej dominacji. Zaprezentowane 
na wystawie fotogramy dają obraz poniesio-
nych strat w kulturze materialnej i duchowej 
Rzeczpospolitej. 

Po otwarciu wystawy odbyły się także projek-
cje dwóch filmów dokumentalnych poświę-
conych osobie abp. Józefa Gawliny: „Józef 
Gawlina, biskup największej diecezji świata” 
Zofii i Andrzeja Kunertów oraz materiał fil-
mowy poświęcony abp. Józefowi Gawlinie 
autorstwa Wojciecha Wojnicza.
Pierwszy z filmów opowiada o życiu i dzia-
łalności duszpasterskiej biskupa polowego 
Wojsk Polskich. Wspomnieniami o bp. Gaw-
linie dzielą się m.in. ks. prof. Jerzy Myszor, 
Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie i abp Szczepan Wesoły. Ob-
raz przedstawia fragmenty filmów archiwal-
nych ze spotkań bpa Gawliny z żołnierzami 
w czasie wojny, jak i jego spotkania z Polonią 
na całym świecie.
Drugi, również traktujący o abp. Gawlinie 
jest jeszcze nie w pełni gotowym materiałem 
na jego temat. Zaprezentowane zostały pre-
mierowe fragmenty powstającego filmu.
W rocznicę śmierci abp. Józefa Gawliny
w kościołach diecezji polowej odczytywane 
było przesłanie biskupa polowego w związ-
ku z 50. rocznicą śmierci Biskupa Wojsk Pol-
skich. W liście bp Guzdek przypomniał drogę 
życiową abp. Gawliny, wymienił inicjatywy 
związane z obchodami rocznicowymi oraz 
zachęcał do lektury tekstów na jego temat. 
„Ufam, że podjęte inicjatywy przyczynią się 
nie tylko do przypomnienia jednego z naj-
wybitniejszych duszpasterzy XX wieku, ale 
także staną się dla współczesnych kapela-
nów wojskowych wyzwaniem i inspiracją 
do jeszcze ofiarniejszej służby ludziom no-
szącym mundury i ich rodzinom” – napisał
bp Guzdek.

Krzysztof Stępkowski
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Ks. abp Józef Feliks GawlinaKs. abp Józef Feliks Gawlina
(18 listopada 1892, Strzybnik – 21 września 1964, Rzym)(18 listopada 1892, Strzybnik – 21 września 1964, Rzym)

Syn ziemi śląskiej, Polak z krwi i kości, ciągle w drodze do swojej Ojczyny, rozmiłowany w ziemi polskiej, umarł z dala od ziemi 
ojczystej, której oddał całe życie swoje, za którą walczył na wszystkich lądach i morzach wszystkich krajów i części świata.

                                            Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

18 XI 1892.  Urodził się w Strzybniku, w pow. raciborskim, w ówczesnym Cesarstwie Niemieckim, syn Ślązaków Franciszka i Joanny z Banasiów. 
1914. Ukończył Pruskie Królewskie Gimnazjum w Rybniku, rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu.
IV 1915–XI 1915. Służba w armii niemieckiej w 2. pułku grenadierów wrocławskich na froncie francuskim; dwukrotnie ranny.
XII 1915–VIII 1917. Służba garnizonowa w Wrocławiu, kontynuacja studiów teologicznych. 
VIII 1917–XI 1919. Ponowna służba wojskowa (Turcja, Syria, Palestyna); niewola angielska, obóz jeniecki w Egipcie. 
25 XII 1919. Powrót do rodzinnego domu, kontynuacja studiów teologicznych. 
19 VI 1921, Wrocław. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa wrocławskiego kard. Adolfa Bertrama. 
VII 1922–VII 1922. Kapelan u Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu, wikariusz w Wielkim Dębieńsku, w pow. rybnickim.

16 VII 1922–VII 1924.
 Włączenie części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Posługa w Administracji Apostolskiej Górnego Śląska; wikariaty
w Wielkim Dębińsku i Tychach.

VII 1924–III 1927.  Sekretarz generalny Ligii Katolickiej Administracji Apostolskiej Górnego Śląska (od 1925 diecezji katowickiej).
IX 1924–III 1927.  Redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”.
V 1927–styczeń 1929.  Organizator i dyrektor Katolickiej Agencji Prasowej w Warszawie.
8 XII 1928.  Od Ojca Świętego Piusa XI otrzymuje godność prałata Jego Świątobliwości. 
III 1929–VII 1931.  Radca Kurii Biskupiej w Katowicach, kierownik diecezjalnej Akcji Katolickiej.
VII 1931.  Proboszcz parafii pw. Świętej Barbary w Królewskiej Hucie.

14 II 1933.
 Mianowany przez Ojca Świętego Piusa XI biskupem tytularnym Mariamme w Syrii (Krak des Chevaliers) i Biskupem Polowym 
Wojsk Polskich. 

19 III 1933.  Sakra biskupia w kościele pw. św. Barbary w Królewskiej Hucie; główny konsekrator kard. August Hlond, Prymas Polski.
9 IV 1933.  Ingres do katedry polowej w Warszawie.
V 1935.  Kazanie w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskiej części pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego.
17 IV 1938.  Wraz z delegacją Episkopatu Polski przebywa w Rzymie na kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, audiencja u Ojca Świętego Piusa XI. 

1 IX 1939.
 Wybuch wojny. List pasterski do Wojska Polskiego („Ręce nasze są czyste. Nie z naszej winy wybuchła wojna (…) Walczcie
mężnie o wielkość i niepodległość Ojczyny. Postępujecie jak dobrzy żołnierze Chrystusa Jezusa”). 

7 IX 1939.  Na polecenie marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego opuszcza Warszawę.
11 IX 1939.  W Łucku podczas bombardowania lotniczego zostaje ranny (na jego oczach ginie kapelan biskupi, ks. mjr Mikołaj Drużbacki).
17 IX 1939.  Agresja sowiecka na Polskę. Przekracza granicę polsko-rumuńską w Kutach; pobyt w Ploesti i Bukareszcie, wyjazd do Rzymu.

5 X-17 X 1939.
 Pobyt w Rzymie, przedłużenie przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej jurysdykcji Biskupa Polowego; audiencja u Ojca
Świętego Piusa XII (15 X 1939).

18 X 1939.  Przybywa do Paryża, przejmuje formalnie obowiązki Biskupa Polowego Wojsk Polskich. 
21 XII 1939.  Dekretem prezydenta RP Władysława Raczkiewicza mianowany członkiem Rady Narodowej RP. 
23 XI 1939, Angers.  Odprawia Mszę św. inaugurującą działalność Rady Ministrów RP.
23 XII 1939.  Wigilia żołnierska w Coeëtquidan – pierwszym polskim obozie wojskowym we Francji. 

20 I 1940, Paryż.
 Odprawia Mszę św. inaugurującą obrady Rady Narodowej RP (zastępca członka Komisji Wojskowej, członek Komisji Prawno 
Konstytucyjnej). 

I 1940.  Członek Rady Naczelnej Światowego Związku Polaków z Zagranicy (Światpol). 
5 II 1940, Watykan.  Audiencja u Ojca Świętego Piusa XII.
20 III 1940.  Publikuje Rozkaz w sprawie praktyk religijnych w wojsku.
14 IV 1940, Paryż.  Dokonuje poświęcenia Armii Polskiej Najsłodszemu Sercu Jezusowemu. 
25 VI 1940.  W Londynie dokąd przybył po klęsce Francji rozpoczyna posługę Biskupa Polowego Wojsk Polskich.
27 VII 1940.  Celebruje Mszę św. za załogę zaginionego okrętu ORP „Orzeł”. 
VII 1940.  Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej RP. 
VIII 1940.  Wiceprzewodniczący Rady Głównej Polskiego Czerwonego Krzyża. 
12 I 1941.  List pasterski Ojciec Św. a Polska. 
II 1942–6 X 1946.  Z jego inicjatywy zaczyna się ukazywać pismo „W Imię Boże”.
12 II 1941.  Inicjuje działalność polskiej sekcji chrześcijańskiego ruchu The Sword of Spirit (Miecz Ducha).
III 1941.  Publikuje Dwa studia o religii Anglików. Anglikanizm –Newman.

5 V 1941.
 Odprawia nabożeństwo żałobne w Katedrze Westminsterskiej w dniu pogrzebu Ignacego Paderewskiego na amerykańskim 
Cmentarzu Narodowym Arlington.

6 IX 1941.  Z jego inicjatywy wyrusza pierwszy transport przedmiotów kultu religijnego dla Polaków w ZSRR. 
8 IX 1941.  List pasterski do Polaków deportowanych do Rosji Sowieckiej. 

27 I–1 IX 1942.

 Podróż na Bliski Wschód i do ZSRR: 27 I–19 IV 1942. Podróż: Londyn-Gibraltar-Afryka Zachodnia-Kair (4 III–25 III) – wizytacja 
oddziałów polskich w Egipcie i Palestynie; Iran (25 III – 19 IV) – wizytacja obozów uchodźców polskich ewakuowanych z ZSRR; 
ZSRR (19 IV ) – Moskwa (28 IV– 3 V), Kujbyszew (6 V – 1 VI), od 6 VI trzymiesięczna wizytacja oddziałów Armii Polskiej w ZSRR 
w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgizji, Kazachstanie; przebył łącznie ok. 5 tys. km, udzielił sakramentu bierzmowania ok. 5,5 tys. 
żołnierzom i uchodźcom cywilnym; 1 IX 1942 ostatnim kolejowym transportem ewakuacyjnym opuścił granice ZSRR. 

30 IV 1942, Kujbyszew.  List pasterski do Polaków deportowanych do sowieckiej Rosji.
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Korzystałem z: abp Józef Feliks Gawlina, Wspomnienia, Katowice 2004; Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbroj-
nych, opr. Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 2002.

 Jędrzej Łukawy

13 IX 1942–22 II 1943.  Teheran (Irak)-Iran-Jerozolima – towarzyszy Armii Polskiej na Wschodzie. 

3 X 1942.
 Mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII ordynariuszem dla polskich uchodźców cywilnych na Wschodzie (w ZSRR i ewaku-
owanych z ZSRR). 

16 XII 1942, Mosul (Irak).  Odprawia Mszę św. za poległych w kampanii libijskiej żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
24 XII 1942, Betlejem.  Odprawia Pasterkę w Bazylice Narodzenia Pańskiego.
20 I 1943, Bagdad.  List pasterski do Polaków w rozproszeniu na ziemiach Persji, Iraku, Palestyny, Indii i Afryki. 
22 II 1943–18 V 1943.  Podróż Kair-Natal-Stany Zjednoczone (25 II 1943 audiencja u prezydenta Franklina D. Roosevelta)-Bagdad.
30 V 1943, Teheran.  Publikuje Modlitwę o panowanie Chrystusa nad Polską.
17 VI 1943, Jerozolima.  Prowadzi procesję Bożego Ciała w Bazylice Grobu Pańskiego. 
13 VII 1943.  Powrót do Wielkiej Brytanii po półtorarocznej nieobecności. 
14-16 VII 1943, Londyn.  Przewodniczy egzekwiom pogrzebowym gen. Władysława Sikorskiego, premiera Rządu RP i Naczelnego Wodza. 
10 X 1943.  List pasterski O odrodzenie wydany wspólnie z przebywającym na emigracji biskupem włocławskim Karolem Radońskim.

15 X 1943.
 Dekret Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza o przywróceniu – z inicjatywy Biskupa Polowego – na sztandarach wojskowych 
Imienia Bożego, tzn. napisu: Bóg – Honor – Ojczyzna.

1943, Bagdad.  Publikacja Biskup Polowy na Wschodzie biblijnym. Garść wrażeń.
20 III 1944.  Odlatuje na front włoski do 2 Korpusu Polskiego. 

11/12 V 1944, Venafro.
 Przed rozpoczęciem natarcia na Monte Cassino celebruje Mszę św. Bierze udział w bitwie, jako kapelan liniowy w Sanitarnym 
Ośrodku Ewakuacyjnym.

28 V 1944.  List pasterski Monte Cassino.
9 VI 1944, Como.  Celebruje Mszę św. za poległych pod Monte Cassino.
19 VI 1944, Watykan.  Audiencja prywatna u Ojca Świętego Piusa XII.
20 VI 1944, Watykan.  Towarzyszy dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysławowi Andersowi w czasie prywatnej audiencji u Ojca Świętego.
22 VII 1944, Loreto.  Celebruje Msze św. za dusze poległych w kampanii włoskiej żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

28 VII 1944.
 Audiencja u Ojca Świętego Piusa XII z gen. broni Kazimierzem Sosnkowskim, Naczelnym Wodzem, generalicją
i ok. pięciuset żołnierzami. 

31 VII 1944, Ankona.  Odznaczony przez gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Miliari.
15 IX 1944, Watykan.  Audiencja u Ojca Świętego Piusa XII z udziałem ok. 2 tys. żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
29 X 1944.  List pasterski po upadku Powstania Warszawskiego.
6 I 1945.  Wygłasza przemówienie potępiające „uzurpatorów lubelskich”, którzy przekształcili PKWN w rząd tymczasowy.
18 I 1945, Watykan.  Audiencja u Ojca Świętego Piusa XII. 

8 II 1945.
 Dekretem Świętej Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych mianowany Opiekunem (Protektorem) Emigracji Polskiej 
na czas niemożności wykonywania tych zadań przez Prymasa Polski (internowanego przez władze niemieckie).

II 1945 – 1 III 1945.  Wizytacja oddziałów polskich w Egipcie i Palestynie.
30 III 1945.  Powrót do Londynu po rocznym pobycie wśród żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

18 IV 1945– V 1945.
 wizytacja oddziałów polskich i polskich uchodźców we Francji i w Niemczech; 3 V 1945. Msza św. w byłym niemieckim Stalagu 
VI C Oberlangen dla kobiet – żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczek Powstania Warszawskiego.

7 V 1945.  Przybywa do Rzymu, gdzie pozostanie na stałe do końca życia.
5 VI 1945.  Mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII ordynariuszem nad uchodźcami polskimi w Niemczech i Austrii. 
12 VI 1945, Watykan.  Prywatna audiencja u Ojca Świętego Piusa XII.
15 VI 1945.  Orędzie do kapłanów polskich uwolnionych z koncentracyjnego obozu śmierci Dachau.
1 IX 1945.  Poświęcił Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. 
10 IX 1945, Watykan  Audiencja u Ojca Świętego Piusa XII. 
7 V 1946.  Poświęcił Polski Cmentarz Wojenny w Loreto.
19 VI 1946.  Srebrny jubileusz kapłaństwa. Od Ojca Świętego Piusa XII otrzymuje godność Asystenta Tronu Papieskiego i Hrabiego Rzymskiego. 
25 X – 9 I 1946.  Druga wizytacja skupisk polskich w Niemczech.
15 VIII 1946.  Z jego polecenia oddziały Polskich Sił Zbrojnych złożyły ślubowanie Najświętszej Marii Pannie Królowej Korony Polskiej. 
11 IV 1947.  Rektor polskiego kościoła św. Stanisława w Rzymie.

1947.
Rozformowanie Polskich Sił Zbrojnych, zostaje zdemobilizowany, przestaje pełnić posługę Biskupa Polowego.
Patronuje powstałemu w Londynie Katolickiemu Ośrodkowi Wydawniczemu „Veritas”; w Rzymie zakłada Instytut Wydawniczy 
„Hozjanum”; organizuje Centralny Ośrodek Emigracji Polskiej i Polski Instytut Historyczny.

28 I 1949.
 Mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII Protektorem Emigracji Polskiej (liczącej wtedy 7 milionów osób).
Brał udział m.in. w tworzeniu polskich misji katolickich w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Danii, Hiszpanii, Holandii, Luksem-
burgu, Republice Płd. Afryki, Szwajcarii, Szwecji, Tanzanii.

1949–1964.  Wydawca i redaktor naczelny „Duszpasterza Polskiego za Granicą”.
29 XI 1952.  Mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII arcybiskupem tytularnym Madytu. 

1951–1964.
 Założyciel i przewodniczący Światowego Komitetu Obchodów Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce; przewodniczący
komitetu redakcyjnego rocznika „Sacrum Poloniae Millenium”.

1954–1964.  Dyrektor Światowej Federacji Kongregacji Mariańskich.
1960–1962.  Uczestnik prac przygotowawczych do Soboru Watykańskiego II; 
1962–1964 Ojciec Soboru Watykańskiego II; sekretarz Komisji dla spaw Biskupów i Diecezji.
21 IX 1964.  Zmarł nagle w Rzymie, następnego dnia w auli soborowej miał mieć wystąpienie o duszpasterstwie środowisk emigracyjnych.
23 IX 1964.  Pogrzeb na rzymskim cmentarzu Campo Verano.
8 IV 1965.  Powtórny pogrzeb na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Casino. 
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– Mimo upływu lat spotkanie z tą postacią 
wciąż może być dla wielu inspiracją – zauwa-
żył bp Guzdek, przyznając, że czytając prze-
mówienia i homilie abp Gawliny znacznie 
bardziej uświadomił sobie wymagania, jakie 
stawia przed duchownym posługa biskupa 
polowego. – Abp Gawlina był ponad polity-
kami. Gdyby dał się uwiązać to by przegrał 
a on zawsze widział człowieka, żołnierza, 
widział naród, któremu trzeba służyć – za-
uważył bp Guzdek. 
Poznając życie tego człowieka dużo łatwiej 
także zrozumieć wojsko, zawłaszcza rolę jaką 
pełnią w nim medycy i duchowni. – Szykujesz 
się do wojny, szykuj medyków. Szykujesz się 
do wojny, przygotuj duchownych, bo trze-
ba będzie udzielać rozgrzeszenia, odprawiać 
pogrzeby. Trzeba będzie prostować morale, 
bo niechęć czy nienawiść do tych, którzy za-
bili czyjegoś kolegę może zaciemnić umysł
i w konsekwencji może to pociągnąć za sobą 
niewłaściwe decyzje – powiedział bp Guzdek. 
Gości konferencji przywitał prof. Wiesław 
Wysocki, z UKSW, który przypomniał, że kon-
ferencja jest drugą częścią obchodów 50-le-
cia śmierci abp. Gawliny. – Chcemy w ten 
sposób upamiętnić tę wielką postać Polaka, 
żołnierza i kapłana – podkreślił. 
Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dyrektor 
Instytutu Nauk Historycznych UKSW, zwrócił 
uwagę, że w czasach abp. Gawliny takie 
wartości jak honor, patriotyzm, miłość do 
Ojczyzny, odpowiedzialność były oczywiste. 
Nie trzeba było tego nikomu tłumaczyć. 
Drogę Józefa Gawliny w czasie I wojny świa-
towej w świetle jego wspomnień z czasów 
młodości ukazała Monika Dobrzyniecka z In-
stytutu Prymasowskiego. Oparła się na jego 
wspomnieniach z czasów tamtej wojny, które 
ks. Gawlina ogłaszał w odcinkach na łamach 
„Gościa Niedzielnego” w latach 1924–1926. 
– Nie byłoby biskupa Gawliny, gdyby nie było 
wcześniej szeregowca Gawliny – podkreśliła 
prelegentka. 
Ze wspomnień ks. Gawliny wyłania się obraz 
człowieka inteligentnego, który posiada dar 
słowa. – Nie ulegał wizji prestiżu czy odzna-
czenia. Być może łączyło się to z wcześniej 
narzuconą sobie ascezą, by być godnym 
święceń kapłańskich. Od siebie, podobnie jak 
i od innych zawsze wymagał życia w praw-
dzie – podkreśliła Monika Dobrzyniecka.
Zwróciła uwagę, że gdyby abp Gawlina
w młodości nie brał udziału w wojnie, gdyby 
nie poznał jej okropieństw, prawdopodob-
nie nie umiałby później dotrzeć do żołnier-

– Wielcy ludzie nigdy nie przemijają – podkreślił bp Józef Guzdek, wspominając postać abp. Gaw-
liny, Biskupa Polowego z lat 1933-1947. W związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą jego 
śmierci Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ordynariat 
Polowy Wojska Polskiego, oraz Instytut im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zorganizo-
wały konferencję naukową poświęconą jego życiu i posłudze wśród polskich żołnierzy, która
odbyła się 6 października 2014 r. w auli przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 

Abp Józef Gawlina. Biskup, żołnierz, tułaczAbp Józef Gawlina. Biskup, żołnierz, tułacz
– konferencja naukowa– konferencja naukowa

skiej duszy i nie potrafiłby nawiązać takich 
relacji, jakie zbudował jako biskup polowy. 
– Pobyt na froncie bliskowschodnim umocnił
w nim chęć poświęcenia swojego życia 
Bogu. Sprzyjała temu obecność w miejscach, 
które związane były z życiem Jezusa. Widział 
innych studentów teologii, którzy dość szyb-
ko potrafili zejść z obranej wcześniej drogi, 
demoralizowali się i odchodzili od Kościoła. 
Bardzo mocno zwracał uwagę na życie reli-
gijne zarówno swoich kolegów jak i miejsco-
wej ludności. Fascynowała go regularność 
modlitw muzułmanów. Sam także szukał 
sposobności, aby znaleźć czas i miejsce na 
spotkanie z Bogiem. Kontakt z ludźmi innej 
kultury i religii wykształcił w nim umiejęt-
ność dawania świadectwa wiary i obrony jej 
prawd – zauważyła prelegentka.
Na temat stosunku abp. Gawliny do powsta-
nia wielkopolskiego i powstań śląskich mówił 
prof. dr hab. Bogusław Polak z Politechniki 
Koszalińskiej. – Na jego postawę i poglądy 
ogromny wpływ wywarła postać i działal-
ność polityczna Wojciecha Korfantego, zwią-
zanego z chrześcijańską demokracją, który 
był jednym z przywódców powstania śląskie-
go, oraz mjr. Mieczysława Palucha, pierw-
szego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, 
który został wymazany z historii przez ende-
cję – powiedział prelegent.
Przypomniał również przemówienie abp. 
Gawliny wygłoszone 27 grudnia 1940 roku 
w katolickim kościele pw. św. Jana w Szkocji, 
w którym biskup polowy upomniał się u Pre-
zydenta i Naczelnego Wodza o przywrócenie 
krzyża na zwieńczeniu korony w godle Rzeczy-
pospolitej oraz dodanie na sztandarach Woj-
ska Polskiego słowa „Bóg” do dotychczasowej 
dewizy: „Honor i Ojczyna”. „Kiedy rząd nasz 
pragnie budować Polskę naprawdę chrześci-
jańską to pierwsze symbole tej Polski nosić po-
winny znamiona chrześcijańskie, czyli orłowi 
polskiemu zostanie przywrócony znak Krzyża 
Zbawiciela, a sztandarom wojskowym imię 
Boże” – powiedział wtedy Biskup Polowy.
Zdaniem prof. Bogusława Polaka dokumen-
ty Urzędu Bezpieczeństwa pokazują, że abp 
Gawlina znalazł się w czołówce ludzi, którzy 
najbardziej zagrażali władzy komunistycznej 
w Polsce. – Pod tym względem wyprzedzali 
go tylko gen. Władysław Anders i gen. Ka-
zimierz Sosnkowski. Materiały zbierane na 
abp. Gawlinę były tak plugawe, że nawet nie 
da się ich cytować – stwierdził prelegent.
Siostra Monika Wiśniewska z UKSW przy-
bliżyła rolę abp. Józefa Gawliny w tworze-

niu Katolickiej Agencji Prasowej, która była 
czwartą taką agencją informacyjną na świe-
cie i pierwszą w Polsce. Według niej, sposób 
organizacji Katolickiej Agencji Prasowej,
a także jej profesjonalizm i obiektywność po-
zwalały jej skutecznie rywalizować ze świec-
kimi mediami w tamtym czasie. 
S. Wiśniewska przypomniała o podróży ks. 
Gawliny po Europie szlakiem najważniejszych 
redakcji, zebrane w ten sposób doświadcze-
nia były pomocne dla zorganizowania polskiej 
katolickiej redakcji informacyjnej. Podkreśliła 
aktualność opinii wyrażonych przez ks. Gaw-
linę w jego „Wspomnieniach”, że katolicy
w Polsce powinni głośno zabierać głos po-
przez własne biuro prasowe. Jej zdaniem to 
właśnie dzięki działalności ks. Józefa Gawliny 
Polska zaczęła się w sposób zdecydowany 
bronić przed stereotypami rozpowszechnia-
nymi w krajach ówczesnej Europy na jej te-
mat, jako państwa źle zarządzanego i zaco-
fanego. Podkreśliła, że utworzenie Katolickiej 
Agencji Prasowej wymagało od ks. Gawliny 
ogromnego poświęcenia osobistego i uporu.
Ks. ppor dr Sławomir Bylina omówił relacje 
kard. Augusta Hlonda z ks./bp. Gawliną, ak-
centując, że można ją nazwać relacją niemal 
ojcowską. Podkreślił, że kard. Hlond darzył 
ks. Gawlinę, ogromnym zaufaniem, o czym 
świadczą powierzane mu funkcje i zadania,
a także zachowana korespondencja i dokumen-
ty. – Wielu badaczy jest zdania, że to właśnie 
dzięki abp. Hlondowi, ks. Gawlina otrzymał no-
minację biskupią – powiedział ks. Bylina.
Dr Andrzej Czesław Żak, kierujący Centralnym 
Archiwum Wojskowym, przedstawił działal-
ność abp. Gawliny, w świetle dokumentów 
znajdujących się w archiwach w Polsce, Lon-
dynie i Stanach Zjednoczonych. Wyraził żal, 
że wiele dokumentów zawierających intere-
sujące informacje dotyczące np. duszpaster-
stwa wśród żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 
uległo rozproszeniu. Omówił kilka kategorii 
dokumentów, m.in. listy i przemówienia, roz-
kazy wewnętrzne i fotografie, które są „wiel-
kim świadectwem pracy duszpasterskiej abp. 
Gawliny i kapelanów”. – Z tych dokumentów 
odczytać można ogromną miłość do kraju, 
która znalazła finał w prośbie abp. Gawlinę, 
aby pochować go wśród żołnierzy 2 Korpu-
su Polskiego na Monte Cassino. To świadczy
o jego maksymalnej posłudze duszpasterskiej, 
dzięki której przeszedł do historii wojska i Ko-
ścioła – powiedział.
Postać abp. Gawliny w świetle dokumentów 
Archiwum Akt Nowych przywołał dr Tadeusz 
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Krawczak; podkreślił konieczność zbadania 
zawartości archiwów moskiewskich dla po-
znania pełnego obrazu działań podjętych 
przez biskupa polowego podczas jego wizy-
ty w ZSRR.
Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, kie-
rownik Katedry Historii Wojskowości UKSW,
w swoim wystąpieniu mówił o wielkim za-
troskaniu bp. Józefa Gawliny o Polaków
w Rosji. Zacytował list Księdza Biskupa skie-
rowany do Stanisława Kota, ambasadora rzą-
du RP na uchodźstwie w ZSRR: „Tam naród 
żyje w niepewności i cierpi, podczas gdy tu
w Londynie żyjemy obecnie wygodnie i spo-
kojnie. Jako biskupowi polskiemu i katolickie-
mu nasuwa mi się pytanie, czy moje miejsce 
nie powinno być raczej wśród narodu za-
miast wśród emigracji? Pasterze nie powinni 
się chować, gdy olbrzymia część wiernych 
żyje na tułaczce. Czy ministrowi nie przydał-
by się asystent kościelny?”. Biskup Gawlina 
bardzo chciał być wśród Polaków w Rosji. 
Starając się o wyjazd, korespondował z gen. 
Władysławem Sikorskim. Spotkał się z nim 
również 19 września 1941 r., by przekonać 
go do swojego zamysłu. Prof. Odziemkow-
ski zwrócił uwagę na to, że korespondencja
i zapisy rozmów bp. Gawliny z gen. Sikorskim 
wiele mówią o charakterze Naczelnego Wo-
dza, który był „czuły na miłe słowa, podkre-
ślające jego rangę jako zwierzchnika Wojska 

Polskiego”. Podkreślił, że wizycie Biskupa Po-
lowego w Rosji towarzyszyły obawy i niechęć.
– Do ostatniej chwili uważano, że wizyta bp. 
Gawliny jest przedwczesna. Różnymi sposo-
bami to argumentowano. Generał Włady-
sław Anders w marcu 1942 roku mówił, że 
wojsko jest rozrzucone na wielkim obszarze, 
że ciągle są kwarantanny, istnieje wciąż epi-
demia tyfusu. Ambasador Stanisław Kot ar-
gumentował: „Trzeba Rosjan przygotować. 
Muszę porozmawiać ze Stalinem. Jeszcze 
nie teraz” – powiedział prof. Odziemkowski.
Z tych powodów data wyjazdu bp. Gawliny 
do do polskich żołnierzy w Rosji nieustan-
nie się opóźniała. Ostatecznie przybył tam
w kwietniu 1942 roku.
Dr Zbigniew Werra z Instytutu Polityki Spo-
łecznej i Stosunków Międzynarodowych 
Politechniki Koszalińskiej w swoim wystą-
pieniu mówił o duszpasterstwie 2 Korpusu 
Polskiego. Bp Gawlina organizując posługę 
kapelanów w Rosji dziekanem Armii Polskiej 

w ZSRR ustanowił ks. Włodzimierza Cień-
skiego. Prelegent przytoczył fragmenty jego 
rozkazu, w którym m.in. była mowa, że ka-
zanie kapelana nie powinno trwać nie dłużej 
niż 10–15 minut; Msza św. do pół godziny, 
a nabożeństwa „nie mają nużyć wiernych
i należy je celebrować z nadaniem wojsko-
wego tempa”. Po ewakuacji Polaków z Rosji 
na Bliski Wschód zabiegano o stworzenie 
jak najwłaściwszych warunków do życia. 
Organizowano szkoły, harcerstwo oraz dusz-
pasterstwo. Ponieważ zetknięcie się z wol-
nością spowodowało początkowo chaos
i rozluźnienie dyscypliny, kapelani w łączności 
z dowództwem podjęli wysiłki, by zapobiec 
temu negatywnemu zjawisku. Organizowa-
no pielgrzymki, pogadanki duszpasterskie. 
Powstawały świetlice dla dzieci i dorosłych. 
– Należy podkreślić duże zaangażowanie
i otwartość księży na potrzeby ludzi. Kapłani 
byli z ludźmi. Nie izolowali się. Przykładem 
tego był właśnie sam Ksiądz Biskup – powie-
dział dr Zbigniew Werra. 
Z czasem ludność cywilna został rozmiesz-
czona niemal po całym świecie, m.in. w In-
diach, Południowej Afryce, Argentynie, 
Nowej Zelandii. Starano się scalić tę spo-
łeczność, otoczyć opieką duszpasterską.
– Współcześnie dąży się raczej do rozbijania, 
atomizowania społeczeństwa niż do jego 
jednoczenia. Przykład biskupa Gawliny i jego 

kapelanów pokazuje, 
gdzie jest żródło mocy 
naszego narodu – w jed-
ności, w rozumieniu 
swojej wiary, w codzien-
nym życiu tymi warto-
ściami – podsumował
dr Zbigniew Werra. 
Prof. Jan Żaryn z Insty-
tutu Nauk Historycznych 
UKSW, mówił o relac-
jach bp. Józefa Gawliny
z Kazimierzem Papée, 
ambasadorem rządu RP 
na uchodźctwie przy Sto-
licy Apostolskiej. W mo-
mentach krytycznych dla
ambasadora pasterz pol-
skiej emigracji zawsze 

stawał po jego stronie. Wielokrotnie wpierał 
go, m.in. zorganizował pomoc finansową 
dla jego działalności ze strony episkopatu 
amerykańskiego. Z jego inicjatywy w latach 
1953–1972 co roku episkopat amerykański 
przesyłał 15 tys. dolarów do Sekretariatu Sta-
nu rzecz NCVC (National Center for Victims of 
Crime). – Papież Pius XII umocował konkret-
nego kardynała, który był odpowiedzialny za 
przejmowanie tych pieniędzy. Następnie były 
one przekazywane w trzech ratach ambasa-
dorowi Papée – powiedział prof. Żaryn.
Historyk podkreślił, że mimo widocznej nie-
chęci środowiska emigracyjnego w Londynie 
wobec przedłużania się działalności ambasa-
dora Kazimierza Papée, bp Gawlina zdawał 
sobie sprawę, że polska ambasada przy Sto-
licy Apostolskiej stanowi jeden z ośrodków 
„polskiej niepodległościowej misji na Zacho-
dzie”. Starał się tłumaczyć Sekretariatowi 
Stanu potrzebę jego utrzymywania i udzie-
lania finansowego wsparcia. 

Prof. dr hab. Michał Polak, dyrektor Instytutu 
Polityki Społecznej i Stosunków Międzyna-
rodowych Politechniki Koszalińskiej, przed-
stawił postawę bp. Józefa Gawliny wobec 
żołnierzy 2 Korpusu Polskiego na froncie 
włoskim.
– Biskup Gawlina był duszpasterzem niewy-
bierającym najłatwiejszych dróg życiowych 
i najłatwiejszych rozwiązań. Sam fakt, że 
chciał być blisko żołnierzy, nieraz wbrew 
decydentom, już zbliżał go do nich. A prze-
cież jako pełniący wysoką funkcję biskupa 
polowego mógł bez żadnej dla niego ujmy 
przejść przez wojnę z dala od linii frontu – 
mówił. 
Prof. Polak podkreślił, że zawsze, kiedy żoł-
nierz potrzebował wsparcia duszpasterskie-
go, mógł liczyć na pomoc bp Gawliny. Tak 
było również w przypadku żołnierzy 2 Kor-
pusu Polskiego. 20 marca 1944 r. po ośmiu 
miesiącach pobytu w Wielkiej Brytanii, do-
tarł na front włoski. W Wielki Czwartek,
6 kwietnia, sprawował Mszę św. dla żoł-
nierzy. W nocy z 11 na 12 maja sprawował 
Mszę św. w miejscu postoju 5. Sanitarne-
go Ośrodka Ewakuacyjnego koło Venafro,
w niewielkiej odległości od linii frontu, na 
pół godziny przed rozpoczęciem szturmu 
tak, by Podniesienie wypadło na początek 
natarcia. Biskup Józef Gawlina pełnił posłu-
gę pośród rannych przebywających w 5. Sa-
nitarnym Ośrodku Ewakuacyjnym. Gdy jeden 
z kapelanów ośrodka sanitarnego zginął, 
trafiony odłamkiem pocisku, Ksiądz Biskup 
zastępował go przez kilka dni, pełniąc regu-
larną posługę duszpasterską. Po wyzwole-
niu Rzymu zamieszkał na terenie Watykanu, 
skąd często wyjeżdżał w rejony toczących się 
walk. Towarzyszył żołnierzom 2 Korpusu Pol-
skiego niemal do końca kampanii włoskiej, 
na linii frontu był podczas bitwy o Loreto
i Ankonę. Prof. Michał Polak zacytował rów-
nież list pasterski bp. Gawliny skierowany 
do żołnierzy po zdobyciu Monte Cassino,
w którym dostrzegł duchowy wymiar tej 
krwawej, zwycięskiej ofiary polskich żoł-
nierzy. Pisał m.in: „Bóg dał zwycięstwo. Na 
Monte Cassino powiewa sztandar polski. 
Oczy całego świata zwrócone były na tę 
twierdzę, którą nieprzyjaciel uważał za sym-
bol swego honoru wojskowego. Przed nami 
inni zdobywali tę górę żelaza i betonu, jej mi-
nami zasiano zbocza i zdruzgotał je dopiero 
oręż polski...(…) Walczyliście nie tylko o ru-
iny opactwa, nie tylko o drogę Aliantów do 
Rzymu, ale odnieśliście zwycięstwo w walce
o wolność i niepodzielność Polski. W szere-
gu naszych historycznych bitew, zwycięstwo 
przez Was wywalczone zajmie zaszczytne 
miejsce, a każdy z Was z dumą będzie mógł 
powiedzieć i ja walczyłem o Monte Cassino”. 
W swoim liście bp Gawlina pisał, że „dziękuje 
Bogu, że mógł być z żołnierzami w dniach ich 
chwały i krwi”. Wspominał też o niezwykłej 
odwadze żołnierzy: „Nigdzie, ani w punk-
tach opatrunkowych, ani w szpitalach nie 
słyszałem jęku. Widziałem natomiast wielu
i to poważnie rannych którzy jeszcze z noszy 
wyrywali się, by wrócić do swych oddziałów 
i dopełnić i tak już krwią serdeczną przypie-
czętowanego obowiązku”. Biskup Gawlina 
troszczył się również o losy powojenne żoł-
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nierzy 2. Korpusu Polskiego i ich rodzin. Był 
obecny na poświęceniu cmentarza na Monte 
Cassino oraz uczestniczył w kolejnych roczni-
cach bitwy właśnie tam, gdzie została prze-
lana krew polskiego żołnierza.
– Biskup Gawlina był niezwykłym duszpaste-
rzem, który wolał wybrać bycie blisko żoł-
nierza, udzielanie pomocy zamiast siedzenia 
za biurkiem. Na przykładzie bitwy o Monte 
Cassino pokazał, że liczy się pomoc tym, któ-
rzy krwawili w kampanii włoskiej. Za to był
w wielu sytuacjach negatywnie oceniany 
przez ówczesnych decydentów. Uważam 
jednak, że była to jedna z jego najważniej-
szych i najchwalebniejszych cech – skonklu-
dował prof. Michał Polak.
Prof. Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństw, mówił o roli abp. 
Józefa Gawliny w powstaniu polskich cmen-
tarzy wojennych. Nie do oszacowania jest 
jego rola w pielęgnowaniu pamięci o Monte
Cassino. Zdaniem prelegenta dwie osoby, któ-
re najwięcej uczyniły dla utrwalenia pamięci 
otej bitwie to abp Józef Gawlina i Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II. Gdy rozpoczynał się pierwszy 
szturm na wzgórze, w nocy z 11 na 12 maja 
1944 r. abp Gawlina odprawiał Mszę św. a na 
ołtarzu była Matka Boża Kozielska. Jak pod-
kreśli prof. Kunert, „twierdzę twierdz” mógł 
zdobyć tylko polski żołnierz, który w sercu
i przed oczami miał Polskę.
Niezwykle poruszająca była historia włoskich 

mieszkańców Aqua Fondata. Gdy dowiedzie-
li się, że ma nastąpić ekshumacja pochowa-
nych w tej miejscowości polskich żołnierzy 
z 5. Dywizji Kresowej i przeniesienie ich 
szczątków na nowo powstający cmentarz, 
Włosi postanowili, ze będą chowani w ziemi 
uświęconej krwią bohaterskich Polaków.
Niezwykle wymowna jest historia Mszy św., 
którą abp Józef Gawlina odprawił w 20. 
rocznicę Bitwy o Monte Cassino. Na ołtarzu 
stała płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem 
z Kozielska. Po latach, w 1997 roku, zosta-
ła ukoronowana przez Jana Pawła II na kra-
kowskich Błoniach Dziś wysłuchuje modlitw 
polskich emigrantów w kościele pw.św. An-
drzeja Boboli w Londynie. 
O roli abp. Gawliny jako protektora Emigra-
cji polskiej mówił przedstawiciel założonego 
przez Augusta Hlonda Towarzystawa Chry-
stusowego dla Polonii Zagranicznej ks. prof. 
Bernard Kołodziej. O niezwykle ważkich dla 
historii Kościoła i polskich losów relacji dwu 
wielkich kapłanów – Sługi Bożego, prymasa 
Augusta Hlonda i abp. Józefa Gawliny mó-
wili prelegenci w części pierwszej. Po śmierci 
prymasa Hlonda tytuł protektora Emigracji 
Polskiej otrzymał abp Gawlina z nominacji 
Ojca Świętego Piusa XII, mimo że to kolej-
ny Prymas Polski, abp Stefan Wyszyński, był 
sukcesorem tego tytułu. Na tej nominacji 
zaważyła niewątpliwie sytuacja Kościoła
w powojennym, komunistycznym państwie 

polskim. Sekretarzami abp. Gawliny byli księ-
ża chrystusowcy. Zakon ten jest kustoszem 
pamiątek przekazanych przez abp. Gawlinę, 
m.in. szabli i pastorału.
Ks. płk SG Zbigniew Kępa mówił o kazno-
dziejstwie abp. Gawliny, który był uznawany 
za świetnego mówcę. Przypomniał, że ks. 
Gawlina wiele nauczył się w tej materii od ks. 
Kapicy, gdy był wikariuszem w Tychach. Jak-
że wymownie brzmi dziś pytanie bp. Gaw-
liny postawione w kazaniu wygłoszonym
15 sierpnia 1944 r.: „Czy śluby jasnogórskie 
narodu polskiego zostały wypełnione?”
Ks. Kępa zacytował m.in. fragmenty kazania, 
adresowanego do tych rodaków, którzy mu-
sieli zostać w Rosji Sowieckiej, bo nie pozwo-
lono im na emigrację. 
Prof. Wiesław Wysocki przedstawił niechlub-
ną rolę Józefa Rettingera, masona, doradcy 
Naczelnego Wodza i premiera Władysława Si-
korskiego. Ta postać zaważyła m.in. na gene-
rowaniu nieporozumień miedzy abp. Gawliną 
a gen. Sikorskim.
Ostatnie wystąpienie na konferencji mgr 
Eweliny Prokopiuk z UKSW poświęcone było 
inicjatywom upamiętnienia postaci abp. Jó-
zefa Gawliny.

Magdalena Gronek,
Karolina Anna Kwaśniewska,

Krzysztof Stępkowski,
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W walce o odrodzenie świata, Naród nasz wy-
kazał nie tylko intelekt, ale i wolę. Intelekt sam 
bowiem może co prawda doskonale dostrze-
gać zbliżające się niebezpieczeństwa, lecz bez 
decyzji woli jest on obojętny, i gotów nawet za-
trzymać tylko wzorce moralne i ustrojowe, nie 
wypełniwszy ich treścią.
Walczymy nie tylko o Polskę, ale, ożywieni pra-
wem moralnym, prawem natury i myślą o nie-
naruszalnej godności osoby ludzkiej, walczymy 
również o prawo do życia i niepodległości dla 
wszystkich narodów, tak wielkich jak i małych, 
potężnych lub słabych. Walczymy o to, by żądza 
życia ze strony jednego narodu nie była równo-
znaczna z wyrokiem śmierci na naród inny. 
Chętnie też wyglądamy międzynarodowej insty-
tucji prawnej, która zapewniać będzie wierne
i lojalne wykonanie umów i paktów, bez przy-
musu jednak zawieranych. Nie samo przecież 
istnienie międzynarodowej machiny jest dla nas 
najważniejsze, lecz to co ją w ruch wprowadza
i co ją zatrzymuje. Bez nałożenia bowiem fun-
damentu prawa Bożego – szkoda tracić czas na 
jej konstrukcję.
Ostateczne bowiem kanony zarządzenia są ka-
nonami moralnymi. Nie samo istnienie „mózgu 
świata” wyprowadzi narody z otchłani. Problem 
ten jest w samym swym założeniu problemem 
woli, problemem moralności i ducha.
Nie bez słuszności twierdzi wieszcz polski że 

„duchy, które pojmą najwyższą myśl Bożą
i podług tej myśli rozpoczną postępu budowę, 
a dla trudności pracy od myśli Bożej odstąpią,... 
zgruchotane są pod ruiną niedokończonej bu-
dowy”. 
A może już pomieszany jest język nasz? Może 
już nie mamy wszyscy tego samego na myśli, 
gdy mówimy „wolność i niepodległość”, gdy 
wołamy „ sprawiedliwość i pokój?”
Byłożby sprawiedliwością mimo poświęcenia 
się Warszawy i w zamian za to, żeśmy pierw-
si stanęli w obronie sprawiedliwości oddać
w niewolę połowę Ojczyzny naszej? Byłożby 
słusznym wzamian za ofiarnie przelaną krew
– a niemasz przecież głosu na świecie, który-
by nie przyznał, że Polska najbardziej cierpiała 
i cierpi – narazić ponownie miliony Polaków 
na deportację, z której przecież dotąd, jeszcze 
ponad miljon braci naszych nie wróciło? Chy-
ba, że się już skończy odziedziczony od chrze-
ścijaństwa duchowy kapitał Europy a duchowa 
transfuzja krwi już została przerwana.
Precz z taką myślą.
Nie wierzymy też w to, bo wierzyć nie chcemy, 
by miano Rejtana nazywać zdrajcą, jego zaś 
przeciwników – patriotami.
A jakiż świta nam pokój? Oby nie przypomi-
nano słów Pańskich przez Proroka Jeremiasza 
wypowiedzianych: „Leczyli ranę ludu mojego
z lekkością mówiąc: „pokój – pokój a nie było 

pokoju”. Naszym zaś programem pokojowym 
i najgorętszym życzeniem jest: „opus iustitiae 
pax” – „pokój jako dzieło sprawiedliwości”.
(...) „Jam jest hetman nietylko polski, ale i chrze-
ścijański, bo na straży Krzyża stoję” powiedział 
niegdyś, w podobnej do dzisiejszej sytuacji, 
nasz wielki Sobieski. Nie inaczej myślał nasz Na-
ród, gdy teraz, jako pierwszy się przeciwstawił 
Antychrysta mocom. Cóżby się stało z cywiliza-
cją Chrześcijańską gdybyśmy się wówczas byli 
zawahali, gdyby potem nasi alianci nie byli do-
konali Owych gigantycznych wysiłków, których 
jesteśmy świadkami.
Obecnie w boleściach rodzi się świat nowy. Jak 
owa niewiasta ewangeliczna „.co już nie pa-
mięta uciśnienia i smutku z powodu radości, 
że człowiek na świat się narodził, tak i wy teraz 
wprawdzie smutek macie, lecz wkrótce będzie 
się radowało serce wasze. A radości nikt od was 
nie odbierze”. 
W Imię Boże walczymy, w Imię Boże zwycięży-
my.
Będzie Polska w Imię Pana.
Niech was błogosławi Bóg   + + Ojciec i Syn i +  
Duch Święty... Amen.
Włochy, w Święto Chrystusa Króla R. P. 1944

(W tekście zachowaliśmy oryginalną pisownię)
Oprac. kes

„Za naszą wolność i waszą” – śpiewaliśmy Polacy od dawna.

Fragment listu pasterskiego Biskupa Polowego Józefa Gawliny po upadku Powstania Warszawskiego, 
w Święto Chrystusa Króla 1944.
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Inauguracja nowego roku akademickiego
w Wojskowym Instytucie Medycznym...

...i w Wojskowej Akademii Technicznej

Mszą św. sprawowaną 1 października br. w kaplicy szpitalnej pw. św. Rafała Kali-
nowskiego zainaugurowano nowy rok akademicki w Wojskowym Instytucie Me-
dycznym (WIM). Eucharystii przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek. Liturgię sprawowali także kapelani pełniący posługę wśród chorych, per-
sonelu, kadry naukowej i studentów WIM.

Błogosławieństwem kapłańskim i modlitwą o dary Ducha św. roz-
poczęli swój kolejny rok akademicki podchorążowie i kadra nauko-
wa Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Mszy św. celebrowanej 
29 września w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na Boerne-
rowie przewodniczył ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny 
biskupa polowego. Młodzież wojskowa z WAT wraz ze swoim ka-
pelanem ks. kpt. Ireneuszem Birusiem polecała nadchodzący czas 
nauki i pracy wstawiennictwu Świętych Archaniołów: Michała, Ga-
briela i Rafała.

mocą rannym i poszkodowanym w konflik-
cie zbrojnym – skonkludował.
Ksiądz Biskup podziękował również perso-
nelowi medycznemu WIM za „pasję i trud
w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy medycz-
nej”. – Podobnie jak Homer, jesteśmy przeko-
nani, że jeden dobrze przygotowany lekarz
i ratownik pola walki mogą uratować zdrowie 
a nawet życie wielu ofiar konfliktu zbrojnego: 
żołnierzy i ludności cywilnej – podkreślił.
Po Mszy św. w auli im. gen. bryg. Dymitra 
Aleksandrowa odbyła się uroczystość inau-
guracji nowego roku akademickiego w Woj-
skowym Instytucie Medycznym. Generał 
bryg. Grzegorz Gielerak, dyrektor instytutu, 
podziękował swoim współpracownikom za 
pracę w ubiegłym roku i zwyczajem lat po-
przednich wręczył dyplomy doktora habilito-
wanego nauk medycznych, dyplomy doktora 
nauk medycznych oraz nagrody Dyrektora 
WIM. Na uroczystą inaugurację nowego 
roku akademickiego w WIM licznie przybyli 
przedstawiciele środowisk naukowych, in-
stytucji publicznych, wojska, biznesu oraz 
mediów.

kes

splendor” i „Fides et ratio” papież przeko-
nywał, że posługa myślenia przy zachowa-
niu uczciwości intelektualnej cechuje rzetel-
nych naukowców, którzy nie są kreatorami
prawdy, ale jej odkrywcami. Prawdziwa mą-
drość oparta jest bowiem na pokorze. Wszy-
scy, którzy podążają za „blaskiem praw-
dy” zachowują Bożą równowagę: wiary
i wiedzy.
Na zakończenie ks. Wątroba powierzył pod-
chorążych i kadrę Wojskowej Akademii Tech-
nicznej wstawiennictwu św. Jana Pawła II.
Przekazał też na ręce rektora-komendan-
ta gen. Zygmunta Mierczyka medal wybity
z okazji kanonizacji Ojca Świętego.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

gotowali zastępy lekarzy i pielęgniarek do 
pomocy rannym i poszkodowanym. Zapew-
ne wzięli sobie do serca przestrogę Homera: 
„Jeśli sposobisz się do wojny, szykuj medy-
ków”. On też miał powiedzieć, że „jeden 
doświadczony lekarz wart jest stu wojowni-
ków” – powiedział.
Biskup Polowy przypomniał, że i obecnie 
szpital pełni niezwykle ważną rolę wobec 
żołnierzy rannych w wyniku działań podczas 
misji poza granicami kraju. Podkreślił, że 
zadaniem WIM jest nie tylko przywracanie 
zdrowia i ratowanie życia, ale także kształ-
cenie kolejnych pokoleń żołnierzy-lekarzy.
– Niezwykle ważne jest poznawanie nowych 
metod ratowania zdrowia i życia ludzkiego 
w sytuacji konfliktu zbrojnego. Ale waż-
na jest także formacja charakterów lekarzy 
wojskowych, którzy z narażeniem własnego 
zdrowia, a nawet życia będą spieszyć z po-

znaczać się przede wszystkim 
wytrwałością, jeśli pragniemy 
by była ona dobra i skutecz-
na, a najgłębszym motywem 
wytrwałości jest bezwarun-
kowe zaufanie i zawierzenie 
Bogu.
– W przeddzień inauguracji roku akademic-
kiego Chrystus kieruje do Was to słowo. To 
przecież sprawdzona benedyktyńska recep-
ta na sukces: wytrwała modlitwa i solidna 
praca. Proście więc Ducha św. o potrzebne 
dyspozycje intelektualne, o bystrość umysłu 
– powiedział wikariusz biskupi.
Zwracając się do kadry naukowej, zachęcił: 
„Szukajcie metod, by jak najlepiej przekazać 
wiedzę i doświadczenie”. Benedyktyńska 
maksyma: módl się i pracuj jest gwarancją 
podążania drogą poznania prawdy. A prze-
cież powołaniem ludzi nauki jest właśnie 
służba prawdzie.
Ks. January Wątroba przypomniał naucza-
nie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane-
go do ludzi nauki. W Encyklikach „Veritatis 

Przybyłych do kaplicy Wojskowego Instytutu 
Medycznego Biskupa Polowego oraz profe-
sorów i wykładowców powitał ks. płk Marek 
Kwieciński, kapelan WIM.
W homilii bp Józef Guzdek powiedział, że 
w roku wielkich rocznic wybuchu pierwszej 
i drugiej wojny światowej, Powstania War-
szawskiego oraz lądowania aliantów w Nor-
mandii zbyt mało miejsca poświęca się per-
sonelowi medycznemu – żołnierzom, którzy 
zamiast broni nieśli w swoich plecakach opa-
trunki i bandaże oraz narzędzia chirurgiczne. 
Przypomniał, że w czasie Powstania War-
szawskiego o życie i zdrowie mieszkańców 
stolicy walczyło ponad tysiąc lekarzy i oko-
ło 12 tys. pielęgniarek i sanitariuszy, którzy 
podczas walk w mieście uratowali niespeł-
na 25 tys. rannych powstańców i cywilów.
– W tym kontekście warto podkreślić mą-
drość przywódców powstania, którzy przy-

Uroczyste wprowadzenie sztandaru Wojsko-
wej Akademii Technicznej oraz odśpiewanie 
hymnu narodowego poprzedziło rozpoczęcie 
Eucharystii. Ks. płk Jan Domian, proboszcz 
parafii, powitał kadrę naukową wojskowej 
uczelni z jej komendantem gen. bryg. prof. 
dr. hab. Zygmuntem Mierczykiem.
Na początku Mszy św. ks. płk January Wątro-
ba zachęcił wszystkich do modlitwy za wsta-
wiennictwem potężnych duchem Archa-
niołów, „którzy są najbliżej Boga”. Objaśnił 
również znaczenie imion trzech Archanio-
łów, które w tradycji biblijnej oznaczają rów-
nież życiowe posłannictwo: Michał – „Któż 
jak Bóg”; Gabriel – „Bóg moją mocą”; Rafał 
– „Bóg uzdrawia”.
Ks. Wątroba na początku homilii przywo-
łał słowa z Ewangelii św. Łukasza: „Proście,
a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11, 9). Podkre-
ślił, że to nie przypadek, że właśnie ten frag-
ment nauczania Jezusa pojawia się w dniu
rozpoczęcia nowego roku akademickiego. 
Przypomniał, że nasza modlitwa powinna od-
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Karolina Anna Kwaśniewska: „Intym-
ność i wolność w spotkaniu z Jezusem” 
– tak brzmiał temat tegorocznych reko-
lekcji dla kapelanów Ordynariatu Polo-
wego. Dlaczego zdecydował się Ojciec 
mówić właśnie o tym?
Józef Augustyn SJ: Podstawą pracy kapłań-
skiej jest intymna więź z Jezusem budowana 
w wolności. My, księża, nie stanowimy firmy, 
która prowadzi jakąś działalność charytatyw-
ną czy inną. Pełnimy posługę z przekonania 
wewnętrznego, że to Chrystus nas powołuje 
i wysyła. Bez bliskiej więzi z Nim kapłaństwo 
jest zawieszone w próżni. Jeżeli kapłan robi 
coś dobrego, pomaga ludziom, podnosi ich 
na duchu, to zawsze czyni to mocą łaski 
Chrystusa. Celem rekolekcji jest odnowienie 
tej intymnej, naznaczonej wolnością relacji
z Panem. Tak jak małżonkowie potrzebują 
nieustannego powracania do ich pierwszej 
miłości i do sakramentu małżeństwa, tak
i my, kapłani, w relacji do Jezusa potrzebu-
jemy wracać do źródeł: do naszej pierwszej 
miłości do Jezusa, do intymności z Nim.

W programie rekolekcji znalazł się ta-
jemniczy punkt: „Kwadrans szczero-
ści”. Co to takiego?
To propozycja przyjrzenia się własnemu ży-
ciu z perspektywy rachunku sumienia. „Kwa-
drans szczerości” nawiązuje do „Ćwiczeń 
duchownych” św. Ignacego z Loyoli. Autor 
zaleca, by dwukrotnie w ciągu dnia przez 
kwadrans przeprowadzać rachunek sumie-
nia: dziękować Panu za otrzymane łaski, pro-
sić o poznanie grzechów, wyznawać je przed 
Bogiem, postanawiać poprawę. Św. Ignacy 
zwraca uwagę, by rachunku sumienia nie 
rozpoczynać od oglądania własnych grze-
chów, ale od dziękowania za wszystkie dary 
i łaski. Kiedy mówimy o rachunku sumienia 
przed spowiedzią, często myślimy najpierw 
o naszych słabościach. Chrześcijański rachu-
nek sumienia zaczyna się jednak od liczenia 
darów Boga, a nie od rachowania błędów. 
Grzechy nie mogą być zasadniczą treścią 
naszej modlitwy. Tym bardziej nie powinny 
być treścią przepowiadania ewangeliczne-
go. Ewangelizacja nie może zacząć się od 
wytykania ludziom błędów. Jeżeli widzimy 
dobroć i działanie Boga w naszym życiu, do-
piero wtedy potrafimy zobaczyć naszą nie-

wierność. Grzech jest bowiem odrzuceniem 
łaski.

Prowadził Ojciec rekolekcje dla kapła-
nów posługujących wśród żołnierzy. 
Czy w Ojca nauczaniu znalazł się rów-
nież aspekt „militarny”? 
Może nie aspekt militarny, ale pewien ele-
ment walki, zmagania wewnętrznego. Mogę 
powiedzieć, że właśnie ów element jest cen-
tralnym nerwem wszystkich dobrych reko-
lekcji. Rekolekcje to wewnętrzne zmaganie. 
Podkreślam ten element walki nie dlatego, 
że założyciel jezuitów, Ignacy Loyola, w mło-
dości był rycerzem. Wewnętrzne zmagania 
stanowi klucz do dojrzałego człowieczeń-
stwa dla wszystkich: wojskowych i cywilów, 
duchownych i świeckich, młodych i starych. 
Nikt nie rodzi się ani świętym, ani dobrym, 
ani szczęśliwym. Wszyscy musimy to sobie 
wywalczyć. Biblijny Hiob, udręczony prze-
ciwnościami życia, stwierdza: „bojowaniem 
jest życie człowieka” (por. Hi 7, 1). A Jezus 
powie, że nie przyniósł swoim uczniom po-
koju, ale przyniósł miecz. Dzisiaj młodzi lu-
dzi nie umieją walczyć o swoje prawdziwe 
szczęście, dlatego jest w nich tyle frustracji, 
zniechęcenia, depresji, ucieczki w autode-
strukcyjne zachowania. Wszystkim nam ko-
nieczne jest wewnętrzne zmaganie i walka
o własną tożsamość, dojrzałość, równo-
wagę, pokój wewnętrzny, miłość, przyjaźń. 
Wszystko, co  najważniejsze w życiu człowie-
ka musi być wywalczone aż do krwawego 
potu. Norwid powie, że na miłość trzeba 
pracować. Dodałbym: ciężko pracować. Je-
żeli ktoś nie zmaga się ze sobą i ze swoimi 
wewnętrznymi „demonami”, walczy z inny-
mi, upokarza ich, krzywdzi, przerzuca ciężary 
życia na nich. Usiłuje wyładować na innych 
własną frustrację. Widzimy to na co dzień.

Jakie cechy, zdaniem Ojca, powinien 
posiadać dobry kapłan?
Powinien być dobrym, wrażliwym, współczu-
jącym człowiekiem, który wewnętrznie do-
świadcza, że jest powołany przez Chrystusa i 
pragnie pomagać ludziom razem z Nim. Żoł-
nierze nie przychodzą do kapelana najpierw 
jako do „specjalisty od spraw duszy”. Oni 
przychodzą do niego jako starszego kolegi, 
który ze względu na swoją misję i przygo-

towanie może udzielić im pomocy: ludzkiej 
i duchowej. Wszelka wyniosłość, „puszenie” 
się rolą duchownego, odstrasza i zniechęca. 
Żołnierze dobrze wiedzą, że jesteśmy takimi 
samymi ludźmi jak wszyscy. Kapłan winien 
być najpierw pokornym, współczującym 
człowiekiem, który pragnie solidnie wykonać 
to, co mu powierzono. 

Jak Ojciec myśli, gdzie jest ta granica, 
której kapelan nie powinien przekra-
czać: z jednej strony bywa on świet-
nym „kumplem”, towarzyszem roz-
mów i żartów, a z drugiej strony ciągle 
pozostaje kapłanem i reprezentantem 
Kościoła? 
W moim odczuciu te dwa aspekty relacji 
ludzkiej dają się pogodzić. Wiele jednak za-
leży od kultury osobistej, zarówno kapelana 
jak i żołnierza. Żołnierze rozmawiając z ka-
pelanem winni być świadomi jego ducho-
wej roli, a kapelan winien o tym pamiętać, 
spotykając się z żołnierzami. Będąc kolegą 
żołnierzy, kapelan winien jednak pozosta-
wać trochę na uboczu. Nie sądzę, by żołnie-
rze szukali w kapelanach najpierw dobrych 
kumpli. Ostatnio widziałem pewną scenkę. 
Do autobusu wsiadł ksiądz wraz z kilkoma 
nastolatkami. Widać było, że mają z nim 
dobre relacje, a jednak żaden nie chciał przy 
nim usiąść. Woleli pozostać w swoim wła-
snym gronie. Podobnie bywa pewnie między 
kapelanem i żołnierzami. Kapelan winien bu-
dzić zaufanie. Nie może sobie pozwalać na 
pewien typ dwuznacznych żarów, nie może 
rywalizować z żołnierzami. Musi mieć w so-
bie coś duchowego, poważnego, co zachęci 
żołnierzy, by powierzali mu swoje rozterki, 
problemy życiowe, spowiadali się. Kumpel 
przed kumplem nie wyspowiada się. 

Prowadzi Ojciec sesje egzystencjalne 
dla żołnierzy zatytułowane „Człowiek
i wojna”. Jaki był początek tego przed-
sięwzięcia?
W 2004 roku na zaproszenie ks. płk. Roberta 
Mokrzyckiego poprowadziłem pierwszą se-
sję dla trzydziestoosobowej grupy żołnierzy 
w Myczkowcach. To było dla mnie wyzwa-
nie, ale też i radość. W czasie sesji dla żołnie-
rzy słucham ich z najwyższym zainteresowa-
niem. W tym, co mówią, kryje się nieraz wie-

Dopóki do ciebie nie strzelają,Dopóki do ciebie nie strzelają,
nie wiesz kim jesteśnie wiesz kim jesteś
Ojciec Józef Augustyn jest jezuitą, cenionym rekolekcjonistą i kierow-
nikiem duchowym, redaktorem naczelnym kwartalnika „Życie Du-
chowe”, autorem wielu książek z dziedziny duchowości, m.in. „Jak 
szukać i znajdować wolę Bożą?”, „Świat ludzkich uczuć”, „O krzyw-
dzie, przebaczeniu i o spowiedzi”. Od kilku lat prowadzi sesje egzy-
stencjalno-duchowe dla żołnierzy zatytułowane „Człowiek i wojna”. 
Od 22 do 25 września br. na Jasnej Górze głosił rekolekcje dla kape-
lanów Ordynariatu Polowego. „Naszej Służbie” opowiedział o szcze-
gólnej więzi z Jezusem, pomocy jakiej potrzebują tak kapelani, jak
i żołnierze oraz o zmaganiach człowieka z własnymi demonami. 
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le mądrości. „Dopóki do ciebie nie strzelają, 
nie wiesz kim jesteś” – powiedział kiedyś 
jeden z nich. To głęboka i mądra obserwacja. 
Dopiero sytuacje dramatyczne pokazują, kim 
człowiek jest naprawdę. Niektórzy żołnierze 
wracając z misji byli poruszeni tym co wi-
dzieli, np. nędzą, w jakiej żyją tubylcy. Wie-
lu pod wpływem takich przeżyć stawało się 
bardziej wrażliwymi na ludzką biedę. Wielu 
też dzieliło się doświadczeniem świadomości 
„miałkość” stylu życia lansowanego przez cy-
wilizację medialną, która popycha najpierw 
do szukania przyjemności, robienia kariery, 
gromadzenia pieniędzy itp. Kiedy na wojnie 
ginie człowiek, leje się krew, wtedy widać, ile 
warte jest to wszystko, czym żyjemy i czym 
się tak bardzo przejmujemy na co dzień. 
Ale z drugiej strony wielu żołnierzy wraca-
jących z misji zagranicznych nie umie sobie 
poradzić z tym, co tam widzieli, przeżyli. 
Sesje egzystencjalne są po to, by pomóc im 
zintegrować to trudne doświadczenie. Al-
fred de Musset w powieści „Spowiedź dzie-
cięcia wieku” w usta jednego z bohaterów 
wkłada takie zdanie: „Gdy serce dobre, tam 
boleść zdrowa”. To w jaki sposób człowiek 
przeżywa ból, zależy od postawy jego ser-
ca. Człowiek dobrego serca przeżywa ból 
zdrowo, człowiek złego serca przeżywa ból
w sposób chory, destrukcyjny. Cierpienie 
może prowadzić do autodestrukcji, samo-
bójstwa, choroby, krzywd wyrządzanych 
innym. Wielu ludzi, którzy przetrwali obóz 
koncentracyjny, pod wpływem krzywdy i zła, 
jakich tam doświadczyli, stali się bardziej 
wrażliwi na cierpienie innych. 
Ich serca otwierały się na miłość 
i szlachetność. „Gdy serce dobre, 
tam boleść zdrowa” – trzeba za-
tem szukać owego dobrego serca 
w relacji do Dobrego Boga.

Co Ojciec mówi żołnierzom, 
którzy przeżywają dylematy 
moralne związane z wojną? 
Czasami widząc jej okrucień-
stwo, doświadczają bezsilno-
ści, frustracji, pragną wziąć 
odwet za rannych kolegów… 
Od żołnierza na wojnie wyma-
ga się bardzo wiele, zbyt wiele. 
Przeciętny człowiek przygotowu-
je się do śmierci kilkadziesiąt lat,
a i tak często nie potrafi spokojnie 
umrzeć. Dwudziestoletni chłopak 
natomiast otrzymuje broń, idzie 
na wojnę i musi stawiać czoła 
świadomości, że w każdej chwi-
li może zginąć. Przecież koledzy 
obok giną, bywają ranni. To nie-
zwykle trudne. Wielu żołnierzy 
przeżywa też głęboką traumę spo-
wodowaną tym, że może kogoś 
zabić lub kogoś zabiło. W kontek-
ście śmierci, także tej spowodowa-
nej wbrew własnej woli, budzi się 
ciężkie poczucie winy. Tym żołnie-
rzom mówię, że nie idą na wojnę 
jako agresorzy, mordercy. Wojna 
to tragedia dla wszystkich. Tylko 
kogoś, kto czerpie przyjemność
z zabijania, także na wojnie, moż-

na nazwać bandytą. Żołnierz posługując się 
bronią będzie zawsze człowiekiem głęboko 
rozdartym. Gdy wraca do niego świadomość, 
że strzelał i mógł kogoś zabić, najczęściej
w jego głowie i sercu kłębi się wiele bolesnych 
odczuć. Dlatego taki żołnierz potrzebuje 
wsparcia i dobrego słowa: ludzkiego i Boskie-
go. Kapelan winien przypominać mu, że dzia-
ła w imię miłości do tych, których broni przed 
niesprawiedliwą agresją. Tu widzę szczególną 
rolę kapłana w wojsku. Ma on uświadamiać 
żołnierzom, że ich sumienia nie są zdeprawo-
wane. Ból, że w walce  może kogoś ranić lub 
zabić jest oznaką dobrego sumienia. To zdro-
wy ból. To wyraz ludzkiej postawy. Żołnierze 
oczekują, że ktoś w tym bólu ich wysłucha, 
wesprze. Zamiast pouczeń i analizy psycho-
logicznej żołnierze pragną zostać przyjęci, 
zrozumiani, pocieszeni, umocnieni. Kapelan 
powinien stworzyć atmosferę bliskości i przy-
jaźni, by pomóc żołnierzowi. Jak to robić? 
Tego nauczyć się można tylko poprzez intym-
ną więź z Jezusem.  

Jak wygląda program sesji egzysten-
cjalnej? Czy sesje różnią się między 
sobą? 
Do tej pory odbyły się trzy sesje, w paździer-
niku będzie czwarta. Na program składają 
się wspólne, konferencje, spotkania w ma-
łych grupach, w których żołnierze dzielą się 
własnymi przeżyciami. Wszystko odbywa się 
w klimacie zaufania, życzliwości, otwarto-
ści. Jest bardzo wielu chętnych do udziału 
w tych sesjach. Ponieważ żołnierze uczestni-

czący w nich mają podobne doświadczenia, 
wytwarza się klimat zrozumienia, otwartości
i przyjaźni. Jeśli ktoś opowiada o lęku i stresie
w czasie służby, to pozostali doskonale wie-
dzą, o czym on mówi. Bowiem o doświadcze-
niu głębokiej traumy nie da się mówić przed 
przypadkowymi osobami. Do tego potrzebny 
jest klimat życzliwości, poczucia bezpieczeń-
stwa, powagi. Żołnierze stwarzają sobie wza-
jemnie taki właśnie klimat. Zapraszamy też 
żołnierzy na wspólna modlitwę, Eucharystię. 
To dla chętnych. Chcemy żołnierzom dawać 
świadectwo, że warto zmagać się o spokoj-
niejsze, dojrzalsze, lepsze życie. Jeśli ktoś 
znalazł się w traumatycznej sytuacji, odru-
chowo budzi się w nim gniew, nienawiść. Co 
pozostaje wtedy człowiekowi? Często tylko 
modlitwa.

W jaki sposób inspirować żołnierzy do 
modlitwy?
Dawać świadectwo własnej modlitwy i wła-
snej walki wewnętrznej. Nie możemy przyj-
mować postawy wyższości, że ten kto nabył 
umiejętność modlitwy, teraz poucza. Trzeba 
pokazać, że my, księża, też zmagamy się z 
własnymi „demonami” wewnętrznymi i wal-
czymy codziennie o naszą modlitwę.

Jak znajomość własnej psychiki może 
nam pomóc w rozwijaniu naszej relacji 
z Bogiem?
To ważne, by nie mylić własnych emocji, na-
strojów, odczuć z doświadczeniem wiary. 
Ktoś może mieć piękne natchnienia, niemal 

unosić się nad ziemią, ale to jeszcze 
nie jest wiara. Ale gdy wbrew temu, 
co czujemy – znużeniu, niepokojom, 
wypaleniu – powierzamy się Bogu
i prosimy Go o łaskę, wtedy zaczyna 
się nasza wiara. Bo wiara to spotka-
nie z Bogiem, to zaufanie Jemu, to 
serdeczny dialog, więź miłości. Mo-
żemy odczuwać gniew, zniechęce-
nie i wbrew naszym wewnętrznym 
odczuciom, powierzać się Bogu. 
To doświadczenie wprowadza ład, 
pokój, ciszę w nasze serca. Z cza-
sem pod wpływem modlitwy nasze 
zniechęcenie, frustracja, lęk, gniew, 
zazdrość ustępują. 
Proszę zobaczyć te tłumy na Jasnej 
Górze. Ludzie przychodzą, trwają 
w ciszy przed Obrazem Matki Bo-
żej, modlą się i wracają do domów 
spokojniejsi. W ten sposób stawia-
my czoła frustracjom, zniechęce-
niu, depresji. Człowiek jest istotą 
„skończoną”, ograniczoną, kruchą
i właśnie dlatego potrzebuje Boże-
go wsparcia. Udawanie siłacza, prę-
żenie swoich mięśni w życiu niczego 
nie zmienia. Prometejska wielkość 
wykreowana przez człowieka, wcze-
śniej czy później zostaje zdemasko-
wana. „Dopóki do ciebie nie strzela-
ją, nie wiesz kim jesteś”. Gdy do nas 
strzelają, i nasze życie jest zagrożo-
ne, jasno widzimy, jak prawdziwe 
są słowa Jezusa: „Beze Mnie nic nie 
możecie uczynić (J 15, 5).
Dziękujemy za rozmowęFo
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Msza św. koncelebrowana z bp Józefem GuzdkiemMsza św. koncelebrowana z bp Józefem Guzdkiem
w czasie rekolekcji kapelanów na Jasnej Górzew czasie rekolekcji kapelanów na Jasnej Górze
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Rekolekcje kapelanów Ordynariatu PolowegoRekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego
Po raz kolejny kapelani Ordynariatu 
Polowego wzięli udział w rekolekcjach 
na Jasnej Górze. Towarzyszył im w tym 
roku o. Józef Augustyn, jezuita, znany 
autor książek z dziedziny duchowości
i ceniony rekolekcjonista.  

w kaplicy jasnogórskiej, ignacjański rachu-
nek sumienia, nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej na Wałach Jasnogórskich, rekolekcyjna 
spowiedź św., Apel Jasnogórski oraz akt 
zawierzenia służby kapelańskiej Matce Bo-
żej, Hetmance Żołnierza Polskiego. Trzeciego 
dnia odbyła się odprawa księży kapelanów
z biskupem polowym Józefem Guzdkiem.
Rekolekcje zakończyły się 25 września. Wzię-
ło w nich udział ok. 130 kapelanów Wojska 
Polskiego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, a także emerytowani kapelani oraz ka-
płani związani z Ordynariatem Polowym.  

Karolina Anna Kwaśniewska

polowego Wojska Polskiego okresu II wojny 
światowej. Odczytał m. in. fragmenty jego 
listów skierowanych do żołnierzy. Duchowni 
modlili się także w intencji pokoju na świecie 
oraz w intencji dziękczynnej za siatkarzy, któ-
rzy 21 września zwyciężyli w Mistrzostwach 
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. 
Wspólnie z kapelanami modlił się abp Wacław 
Depo, metropolita częstochowski, który na 
koniec udzielił zebranym błogosławieństwa.
Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „In-
tymność i wolność w spotkaniu z Jezusem”. 
W programie znalazły się m.in. konferencje 
o. Józefa Augustyna, codzienna Msza św. 

Rekolekcje rozpoczęły się popołudniu 22 
września wspólną modlitwą przed obliczem 
Matki Bożej Jasnogórskiej.
– Rozpoczynamy rekolekcje tu, w kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej. Jest to dla nas 
znak i wielki symbol. Obieramy Maryję jako 
przewodniczkę i patronkę, jako wzór stawa-
nia w szczerości i prawdzie wobec Jezusa. 
Od niej będziemy uczyć się słuchania Słowa 
Bożego, bliskości, intymności z Jezusem. 
Będziemy także uczyć się wewnętrznej wol-
ności – mówił o. Augustyn, przewodnicząc 
modlitwie. Podkreślił, że rekolekcje stanowią 
okazję do nauki słuchania Słowa Bożego. 
Możemy uczyć się tego od Maryi, gdyż całe 
jej życie było doskonałym wsłuchiwaniem się 
w Słowo Boga i rozważaniem Go w sercu. 
– Maryja jest najlepszą Matką, ale najpierw 
była najlepszą uczennicą Jezusa, najlepszą 
córką Boga – powiedział o. Augustyn. 
Wieczorem kapelani wzięli udział we Mszy św. 
zakończonej Apelem Jasnogórskim w kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej. Rozważanie 
poprowadził ks. płk SG Zbigniew Kępa, no-
tariusz Kurii Polowej. Nawiązał w nim do 50. 
rocznicy śmierci abp. Józefa Gawliny, biskupa 
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Rosły dwudziestokilkulatek siedział w kamie-
niołomach na Zakrzówku z małą książeczką 
w dłoniach, ocierając pot z czoła po ciężkiej 
pracy. Zaczytany tak, jakby z kamieniołomów 
Solvayu, Duch św. wyprowadził go na Ma-
ryjne dróżki Kalwarii Zebrzydowskiej, które 
przemierzał z ojcem, Karolem Wojtyłą, gdy 
był chłopcem. – Taka jest wola Najwyższego, 
który pokornych podnosi na wyże – czytał 

– Gdy wszystko będzie wydawało się już stracone, gdy wydawać się będzie, że zło 
odniosło już ostateczne zwycięstwo, wtedy przychodzi chwila, kiedy ja zadziałam – 
powiedziała Maryja podczas jednego z objawień fatimskich. Gdy „ręka nienawiści” 
do Chrystusa skierowała lufę pistoletu w Jego namiestnika na ziemi, oddanego cał-
kowicie Maryi… Ona zadziałała. Do dziś przestrzelony 13 maja 1981 r. pas sutanny 
Jana Pawła II przypomina jasnogórskim pielgrzymom o tamtym cudzie. Cudzie do-
konanym przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, w rocznicę jej pierwszego 
objawienia, dokładnie o godzinie 17.19.

Karol Wojtyła, robotnik z Solvayu, przyszły 
papież Jan Paweł II. – Żąda On, by niebo, 
ziemia i piekło bezwzględnie poddane było 
rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił kró-
lową nieba i ziemi, władczynią swych wojsk, 
skarbnicą swych bogactw, szafarką łask, 
narzędziem wielkich cudów, pośredniczką 
ludzi, zagładą nieprzyjaciół Boga i wierną to-
warzyszką swej chwały i swych tryumfów…

Słowa św. Ludwika Marii Grignon de Monfort 
z „ Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny ”głęboko zapadały 
w duszę młodego człowieka w czasie, gdy 
„wszystko wydawało się już stracone”. Trwa-
ła przecież ciemna noc okupacji niemieckiej, 
dopełniała się Golgota Wschodu – czas po-
gardy dla życia. Odeszła ostatnia z najbliż-
szych mu osób – ojciec Karol Wojtyła…
Święci pociągają świętych natchnionym 
słowem. Młody Karol kontemplował słowa 
świętego Ludwika Marii o „niewolnictwie 
duchowym”. Dobrowolne, ufne i całkowite 
poddanie swego życia wiary i posługi w Ko-
ściele duchowemu macierzyństwu Matki Bo-
żej wyraził potem słowami zawierzenia św. 
Ludwika Marii Grignon de Monfort: – Totus 
tuus, Mariae.

Wolni „niewolnicy Maryi”Wolni „niewolnicy Maryi”

Z różańcem w rękachZ różańcem w rękach

MATKA BOŻA: „Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją część. Jestem Matką Boską Różańcową. 
Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów”.

ŁUCJA: „Miałam prosić Panią o wiele rzeczy,  uzdrowienie kilku chorych, nawrócenie niektórych grzeszników, etc.”
MATKA BOŻA: „Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów”.

I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: „Niech nie obrażają więcej Boga Naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany”.

(ostatnie objawianie w Fatimie, 13 października 1917 r.)

na Jasnej Górzena Jasnej Górze
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Każdy młody człowiek ma głęboko w duszy 
zakodowane pragnienie wolności. On tę 
absolutną wolność wewnętrzną odnalazł, 
stając się „niewolnikiem Maryi”. I gdy już 
cierpienia i choroby coraz bardziej nadwerę-
żyły tak niegdyś wysportowane ciało, znów 
z mocą, klęcząc przed cudownym obrazem 
Maryi w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 r. 
potwierdził słowa zawierzenia: totus Tuus, 
Mariae. Z tą samą ufnością dziecka, którego 
Matka Boża nigdy nie zawiodła.

„Światło łaknących prawdy”
W jednym z wywiadów przed laty kardynał 
Ratzinger, następca Jana Pawła II, wyznał, 
że jako młody teolog uległ nieco „postępo-
wym” prądom teologicznym zachodniej Eu-
ropy, które duchowość Maryjną usuwały na 
margines duchowości katolickiej. Jednak ob-
cując ze świętością Jana Pawła II w Watyka-
nie, zrozumiał, że kotwicą świętości polskie-
go papieża jest zawierzenie Maryi. I na nowo 
ujrzał … Verba docent, exempla trahunt.
Wszyscy, którym dane było się modlić na 
jasnogórskich błoniach z Benedyktem XVI
26 maja 2006 r. słowami uwielbienia Maryi 
na nabożeństwie majowym, pamiętają, jak 
papież docenił ten skarb pobożności maryj-
nej narodu polskiego.
On, wielki intelektualista, teolog, świadek 
postępującej sekularyzacji Zachodu, wie-
dział już, że to najpotężniejsza broń przeciw 
„pociskom Złego”. Tam, skąd chrześcijanie 
„wypraszają” Matkę Bożą, nie doceniając 
Jej wkładu w dzieło zbawienia, tam kościoły 
pustoszeją. Nie mówiąc już o dewastacji du-
chowej człowieka.
Świadkiem masońskich ataków na Kościół 
Katolicki był w Rzymie na przełomie XIX
i XX w. młody franciszkański kleryk, przyszły 
święty – Maksymilian Maria Kolbe, kolejny „Nie-
wolnik Niepokalanej”. O. Kolbe był świadom, 
jak potężną bronią wobec masońskiej strategii 
niszczenia Kościoła Katolickiego, nie cofającej 
się przed publicznymi aktami bluźnierstwa
i profanacji, jest ufna modlitwa różańcowa
i budowanie silnych mediów katolickich. Maso-
ni otwarcie głosili, że Kościoła nie uda się znisz-
czyć argumentami racjonalnymi, ale wspiera-
niem demoralizacji i upadku obyczajów.
Świętość, która jest siłą Kościoła, zawsze wpa-
trywała się w „Królową wszystkich świętych”
i podążała drogą tajemnic różańcowych.
Piękny list Jana Pawła II „Rosarium virginis 
Mariae” i ustanowienie tajemnicy światła 
pokazuje, czym w życiu świętego papieża 
była ta głęboka i tak prosta modlitwa.
– Błagam Was usilnie, mówił papież Jan Pa-
weł II, abyście codziennie odmawiali róża-
niec. A błogosławić będziecie w chwili śmier-
ci, dzień, godzinę, kiedyście mi uwierzyli.
Nasz święty papież podążał duchową drogą 
wytyczoną, i sprawdzoną przez wielkich mo-
carzy ducha w polskim kościele, „niewolni-

ków Maryi” – Sługi Bożego, Prymasa Augu-
sta Hlonda i Sługi Bożego Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego.
Pierwszy z nich 8 września 1946 r. zawierzył 
naród polski i wolność Kościoła w Polsce na 
Jasnej Górze Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do dziś w mojej rodzinie przechowywana 
jest ta niezwykle cenna pamiątka zawierze-
nia Maryi, do której Serca przylgnęło wów-
czas ok. miliona rodaków, zgromadzonych 
na jasnogórskich błoniach. Przez wiele lat nie 
byłam świadoma, że ta biała płaskorzeźba 
Maryi Niepokalanej z wyrytą datą 8 września 
1946 r. trwa w moim domu nieprzypadkiem. 
Znaczenie jej cichej i wytrwałej obecności 
odkryłam w Lourdes w 2009 r. Dzięki nie-
zwykłej katechezie pewnego jasnogórskiego 
paulina, wygłoszonej u stóp Maryi z Lourdes 
w Grocie Massabielskiej.
Następca Prymasa Hlonda, Prymas Wyszyński, 
„gdy wszystko wydawało się już stracone”,
w więzieniu przygotował wielki program od-
nowy duchowej narodu i śluby jasnogórskie 
narodu polskiego.
– Najświętsza Maryjo… uważaj nas Polaków 
– pisał w wiezieniu Prymas Wyszyński – jako 
naród za całkowitą własność Twoją. Czyń
z nami, co zechcesz…
Przysięgaliśmy wówczas, w 1956 r. na Jasnej 
Górze i powtarzamy co roku m.in: „Przy-
rzekam być wiernym Kościołowi Świętemu
i Jego Pasterzom, przyrzekam bronić każde-
go poczętego życia”…
Historycy, dziennikarze nieraz wyrażali zdu-
mienie, jak to się stało, że Polska zachowała 
fenomen wolności Kościoła. Prymas Wyszyń-
ski  odpowiadając, zawsze kierował uwagę 

na Matkę Najświętszą. – To jej zwycięstwo, 
bo Polska została zawierzona Maryi, powta-
rzał Prymas Wyszyński.
Te pytania w państwie satelitarnym Rosji 
sowieckiej nie były bezpodstawne. To, co 
się udało w Rosji Sowieckiej bezbożnej ide-
ologii i praktyce – zniszczenie kościoła (jego 
substancji materialnej i duchowieństwa) nie 
udało się w Polsce. Mimo podejmowanych 
prób walki z Kościołem.
„Niewolnicy Maryi” byli ludźmi wolności 
prawdziwej, dlatego nie ustępowali pola si-
łom ciemności.
A metody były iście szatańskie; od zmasowa-
nych ataków propagandowych, ośmieszania 
„polskiej zaściankowej dewocyjności”, zaku-
lisowe interwencje w Watykanie, inwigilację
i blokowanie rozwoju zawodowego wier-
nych aż po mordowanie najwierniejszych 
ludzi Kościoła…
A pielgrzymi jasnogórscy wciąż garną się do 
Tej, która zwyciężała na polskiej ziemi i nadal 
zwycięża.
Peregrynacja Maryi Jasnogórskiej trwa…
Zgodnie z duchowym testamentem „Jej wiel-
kich niewolników”- św. Jana Pawła II, Pryma-
sa Wyszyńskiego i Prymasa Hlonda.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

*  Tekst został zainspirowany filmem Agniesz-
ki Porzezińskiej i Pawła Sobczyka „Tajemni-
ca tajemnic” i jest dziękczynieniem autorki 
za wielkie łaski, których doświadczyła za 
wstawiennictwem Matki Bożej Często-
chowskiej.

W poprzednim numerze naszego pisma tzw. chochlik drukarski niepotrzebnie umieścił podpis autorski: Karolina Anna Kwaśniewska pod artykułem „Parasol
w Powstaniu Warszawskim”, zaczerpniętym ze strony internetowej szkolnej izby pamięci Batalionu AK „Parasol”, także początkowa, wyczerniona część artykułu 
ks. Michała Ceglarka „Posługa kapelanów Policji Państwowej” została „wypożyczona” z innego tekstu. Przepraszamy Autorów i Czytelników za te usterki
            – redakcja „Naszej Służby” 
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ORP „Orzeł” – zbieg z Tallina ORP „Orzeł” – zbieg z Tallina 
Jednym z elementów programu rozwoju Marynarki Wojennej odtworzonej 
w 1918 r. była budowa okrętów nawodnych i podwodnych. Z braku wła-
snych stoczni zadanie to trzeba było realizować w stoczniach zagranicznych, 
we Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii. To w Holandii zamówiono wykonanie 
dwóch bliźniaczych  okrętów podwodnych – ORP „Sęp” i ORP „Orzeł”. 

akumulatory silnika elektrycznego były rozła-
dowane i nie można było kontynuować rejsu 
pod wodą. Dzięki temu załoga mogła nie-
co wypocząć po stresujących wydarzeniach 
ostatnich dni. Kolejnego dnia, po zapadnię-
ciu zmroku, okręt mógł się wynurzyć. Nastą-
pił koniec epopei tallińskiej, ale do wybrzeży 
brytyjskich droga była daleka. Okręt został 
pozbawiony map i locji. Mimo tego uda-
ło się przejście w wynurzeniu z Bałtyku na 
Morze Północne. Drogą nasłuchu radiowego 
dotarły na statek informacje, jakoby polska 
załoga zamordowała estońskich strażników. 
W nocy z 20 na 21 września okręt wynurzył 
się u wybrzeży Gotlandii, gdzie wysadził obu 
Estończyków całych i zdrowych, zaopatrzo-
nych w zapas żywności oraz pieniądze na 
powrót do Estonii. 

Wreszcie po wielu wręcz niewiarygodnych 
przygodach 14 października 1939 r. ORP 
„Orzeł” zbliżył się do wybrzeży szkockich. 
Następnego dnia wysłany na spotkanie bry-
tyjski niszczyciel HMS „Valrous” odnalazł 
polski okręt i odprowadził go do najbliższej 
bazy morskiej w Rosyth. Tak zakończyła się 
trwająca 44 dni epopeja ORP „Orzeł”. Za 
okazaną postawę dowódca, kpt. mar. Jan 
Grudziński, otrzymał srebrny Krzyż Virtu-
ti Militari (jako pierwszy oficer MW w tej 
wojnie). Wielu członków załogi otrzymało 
Krzyże Walecznych. W niemal niezmienio-
nym składzie wszyscy spoczęli z honorem na 
dnie Morza Północnego. W dniu 11 czerwca 
1940 r. okręt został uznany za zaginiony. Do 
dziś nie znamy miejsca wiecznego spoczynku 
okrętu wraz z wierną załogą.

Andrzej Kotecki

sporzyło rozbrojenie artylerii i wyjęcie torped. 
Rozpoczęto również operację wydobycia tor-
ped z wyrzutni i spod pokładu. 
Niemal równocześnie z wiadomością o inter-
nowaniu okrętu pojawiła się myśl o podjęciu 
ucieczki z Tallina. Realizacja planu była uza-
leżniona od kilku warunków. Podstawowym 
było odwrócenie okrętu dziobem do wyjścia 
z portu, był on bowiem przycumowany rufą 
do wyjścia. Z pomocą przyszli nieświadomi 
niczego sami Estończycy. Otóż, aby wydobyć 
torpedy z części rufowej okrętu, należało 
obrócić go dziobem ku wyj-
ściu. O poranku17 września 
do okrętu podszedł estoński 
holownik, by przeprowadzić 
operację jego odwrócenia. 
Teraz należało „czuwać” nad 
przebiegiem prac kontynu-
owanych przez Estończyków. 
Polacy prowadzili skuteczną 
dywersje uniemożliwiają-
cą ich szybkie zakończenie. 
Udało się uratować pozosta-
łe w części rufowej torpedy, 
radiostację okrętową, żyro-
kompas. Uniemożliwiono 
również wyjęcie sworzni łą-
czących wały śrubowe. Dzięki 
temu wraz z nadejściem nocy 
załoga była gotowa do pod-
jęcia próby wydostania się
z estońskiej pułapki.

Ucieczka

Akcja rozpoczęła się o go-
dzinie 200. Bez większych 
problemów obezwładniono
i uwięziono dwóch estoń-
skich strażników pilnujących 
okrętu. Przerwano połącze-
nie telefoniczne okrętu, prze-
cięto kabel energetyczny, powodując awarię 
oświetlenia w porcie. W czasie wyjścia z por-
tu, w ciemnościach okręt uderzył dziobem 
w falochron. Na szczęście skończyło się to 
tylko uszkodzeniem dziobowej piły przeciw 
sieciom zagrodowym. Inne zagrożenie sta-
nowiły włączone natychmiast po zaciemnie-
niu reflektory okrętów stojących w porcie 
oraz ostrzał karabinów maszynowych. Ale 
polskiej załodze tej nocy sprzyjała pogoda. 
Wiatr unosił chmurę spalin w taki sposób, że 
wytworzyła się swoista zasłona dymna ma-
skująca okręt od strony portu. Choć zwięk-
szała się odległość statku od portu, to jednak 
niebezpieczeństwo nie minęło. Na szczęście 
gdy odezwała się artyleria nadbrzeżna, ORP 
„Orzeł” znajdował się już na wodach umoż-
liwiających zanurzenie. Okręt spoczął na 
dnie, by tutaj przeczekać pierwsze chwile 
po udanej ucieczce. Wynikało to z faktu, że 

W drugiej połowie lat 20. XX w. w środowi-
sku Wojska Polskiego zrodził się projekt zor-
ganizowania zbiórki pieniężnej na budowę 
„łodzi podwodnej” (wg. ówczesnej nomen-
klatury). Z czasem inicjatywa ta przerodziła 
się w Fundusz Obrony Morskiej, który na ten 
cel zebrał blisko 5 mln. złotych. 
Budowę okrętu zlecono stoczni Koninklijke 
Maatschapij „de Schelde” we Vlissingen. 
Stępkę położono 14 sierpnia 1936 r., nato-
miast 15 stycznia 1938 r. miała miejsce uro-
czystość chrztu i wodowanie okrętu. Matką 
chrzestną była Jadwiga Sosnkowska, żona 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 2 lutego 
1939 r. na okręcie podniesiono polską ban-
derę. W trzy dni później, 5 lutego 1939 r., 
okręt pod dowództwem kmdr. ppor. Hen-
ryka Kłoczkowskiego opuścił Vlissingen. Po 
dwóch dniach rejsu wpłynął do portu wojen-
nym na Oksywiu. Tam odbyła się uroczystość 
powitania okrętu, poświęcenia, wcielenia
w skład floty.

W potrzasku

W chwili wybuchu wojny polskie okręty pod-
wodne rozpoczęły realizację planu „Worek”. 
Każdy z nich otrzymał swój sektor do patrolo-
wania. Wobec przewagi Kriegsmarine i Luft-
waffe działania te nie miały szans większego 
powodzenia. Trudną sytuację ORP „Orzeł” 
utrudniał pogarszający się stan zdrowia jego 
dowódcy, kmdr. ppor. Kłoczkowskiego. Do-
wództwo Floty na Helu udzieliło zgody na 
wyokrętowanie dowódcy w jednym z neu-
tralnych portów bałtyckich. Wybór padł na 
Tallin. W godzinach rannych 15 września 
okręt wszedł do tamtejszego portu, chorego 
dowódcę przewieziono do szpitala. Zgodnie 
z dokonanymi ustaleniami ORP „Orzeł” miał 
również przeprowadzić niezbędną naprawę 
uszkodzonej sprężarki silnika głównego. 
Prawo międzynarodowe stanowiło, że okręt 
strony będącej w stanie wojny, w porcie 
neutralnym mógł przebywać maksymalnie 
24 godziny. W przypadku ORP „Orzeł” sy-
tuacja skomplikowała się, bowiem w porcie
w Tallinie zacumował niemiecki frachtowiec. 
W takiej sytuacji prawo przewidywało, że 
okręt strony przeciwnej może opuścić port 
dopiero po 24 godzinach od wyjścia statku 
przeciwnika, aby uniemożliwić pościg. Taka 
sytuacja zaistniała wtedy w Tallinie. Jednak 
już w godzinach popołudniowych 15 wrze-
śnia wyższy oficer marynarki estońskiej w to-
warzystwie uzbrojonych marynarzy przywiózł 
pisemne zawiadomienie o decyzji interno-
wania „Orła”. Jednocześnie przystąpiono do 
rozbrajania okrętu. Zabrano wszystkie mapy 
nawigacyjne i locje. Udało się zniszczyć książ-
ki szyfrowe i ważne dokumenty okrętowe. 
Żołnierze estońscy zarekwirowali broń palną 
znajdującą się na pokładzie, problemów przy-
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Warszawa
Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. sprawowanej 27 września 
2014 r. w 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz w 75. 
rocznicę utworzenia Szarych Szeregów. W katedrze polowej modlili się m.in. gen. 
Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Maciej Jankowski, wice-
minister obrony narodowej, gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca Dowódcy Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Jan Ciechanowski, kierownik Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz or-
ganizacji kombatanckich, harcerze i uczniowie szkół noszących imiona bohaterów, 
oddziałów i organizacji związanych z Polskim Państwem Podziemnym oraz Szarymi 
Szeregami.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że powstanie Polskiego Państwa Podziemnego było 
wyrazem dalekowzrocznej troski o przyszłość Ojczyzny. – Władze cywilne i woj-
skowe w harmonijnej i ścisłej współpracy potrafiły w krótkim czasie wypracować 
plan działania kryzysowego, który obejmował wszystkie grupy społeczne i wszyst-
kie zawody – mówił. Jego zdaniem działalność strategiczną i polityczną twórców 
Polskiego Państwa Podziemnego streścić można w trzech słowach: „dziś”, „jutro”, 
„pojutrze”. - Działania na „dziś” oznaczały pracę konspiracyjną i przygotowanie do 
powstania. „Jutro” – wybuch powstania na terenie całego kraju i otwartą walkę 
zbrojną z okupantem. „Pojutrze” dotyczyło przygotowania elit do pracy w wolnej 
Polsce – podkreślił. Biskup Guzdek zauważył, że strategia zawarta w tych słowach 
powinna przyświecać także współczesnym przywódcom naszego kraju, którzy, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, nie powinni koncentrować się wyłącznie na 
teraźniejszości i działaniach doraźnych, ale patrzeć w przyszłość. Na koniec zaapelo-
wał o pamięć o twórcach Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.
Po Mszy św. pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego odbył się uroczysty 
apel pamięci, a pod pomnikiem gen. Stefana „Grota” Roweckiego złożone zostały 
kwiaty.                                                                                                                kes 

Wrocław
Centralnym punktem wrocławskich obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego była uroczysta Msza św. sprawowana 28 września 2014 r.
w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej, której przewodniczył bp Józef 
Guzdek. Po zakończeniu Eucharystii została otwarta i poświęcona Kaplica-Mauzo-
leum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Autorem jej projektu 
jest Jerzy Kalina, znany rzeźbiarz i twórca scenografii teatralnych oraz filmowych. 
W homilii bp Józef Guzdek w sposób  szczególny zwrócił się do weteranów i kom-
batantów II wojny światowej, podkreślając, że nowa kaplica będzie ich wspólnym 
domem, w którym będą mogli wspominać i modlić się za towarzyszy broni i przy-
jaciół z okresu II wojny światowej, którzy działali w różnych strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.
W czasie uroczystości Biskup Polowy odznaczył kpt. Ryszarda Filipowicza, preze-
sa Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK i inicjatora otwarcia 
kaplicy Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Wyróżnił również
dr inż. Wojciecha Myśleckiego medalem „Militio pro Christo”.                   M.Z./kak

Pyskowice
Z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego 27 września 2014 r. sprawo-
wana była Msza św. w kościele pw. Nawrócenia 
św. Pawła. Eucharystię koncelebrował ks. ppłk 
Piotr Kowalczyk, proboszcz parafii garnizonowej 
w Gliwicach. W świątyni stanęły sztandary Jed-
nostki Wojskowej AGAT, Związku Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych Okręgu Wielkopolskiego 
oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koła Miejskiego w Pyskowicach.
Po Mszy św. jej uczestnicy modlili się przy tablicy 
pamiątkowej poświęconej żołnierzom Armii Kra-
jowej i Powstańcom Śląskim. Delegacje złożyły 
wieńce. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sportu odbyło się spotkanie kombatantów, 
członków stowarzyszeń i kilku radnych z grupą 
uczniów klas o profilu mundurowym pobliskie-
go liceum ogólnokształcącego.                   T.W.

Bydgoszcz
Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego rozpoczęły się Mszą 
św. sprawowaną 28 września 2014 r. w parafii 
garnizonowej pw. NMP Królowej Pokoju, której 
przewodniczył ks. płk Zenon Surma, dziekan In-
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Do świątyni 
garnizonowej przybyli kombatanci i prezesi od-
działów terenowych Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręgu Bydgoszcz na czele 
z prezesem Alojzym Gładykowskim. Obecni byli 
przedstawiciele władz miejskich, żołnierze 1. Bry-
gady Logistycznej z pocztem sztandarowym, 
harcerze, dzieci i młodzież szkolna, parafianie 
oraz kibice bydgoskiego klubu piłkarskiego WKS 
„Zawisza”. Liturgię eucharystyczną uświetniła 
Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczysto-
ści udali się pod pomnik Nieznanego Powstańca 
Wielkopolskiego, gdzie odbył się apel poległych. 
Delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.    T.K.

Rzeszów
W parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski 25 września 2014 r. sprawowana była 
Msza  św. pogrzebowa w intencji śp. ks. płk. 
Józefa Pałęgi, długoletniego proboszcza tejże 
parafii. Eucharystii przewodniczył bp Edward 
Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rze-
szowskiej. Śp. ks. płk. Józefa Pałęgę pożegnała 
rodzina, kapelani Ordynariatu Polowego, żoł-
nierze i licznie zgromadzeni parafianie. Trumna
z ciałem Księdza Proboszcza spoczęła na cmen-
tarzu Wilkowyja w Rzeszowie. 
Ks. płk Józef Pałęga zmarł w sobotę 20 września 
2014 r., w wieku 95 lat, zaraz po odprawieniu 
Mszy świętej o godz. 8:00 w klasztornej zakrystii 
Bazyliki Mniejszej Ojców Bernardynów w Rze-
szowie.                                                          P.L.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl



 
 

Szanowni Państwo. 
Mamy trójkę dzieci przewlekle chorych. Cała trójka dzieci ma neurofibromatozę 
typ 1. Dzieci są pod opieką psychiatry i psychologa w Centrum Neuropsychiatrii w 
Józefowie, w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, poradni Stocer w 
Konstancinie Jeziornej, kardiologa i neurologa w Centrum Zdrowia Dziecka. 
 

 
Marcin i Kasia mają zdiagnozowany zespół Aspergera, ze 
spektrum autyzmu. 
U Kasi zostały wykryte podczas badania dwa guzki w głowie. W tej chwili jest na 
Oddziale Neuropsychiatrii w Józefowie. 
Kasia z Marcinem jeżdżą raz w tygodniu na terapię indywidualną i grupową. 
Oczekujemy na terapię SI i psychoterapię dla Kasi. 

   
 

Jula ma zdiagnozwane całościowe zaburzenia rozwoju, ze spektrum autyzmu.Co 
tydzień poddawana jest terapii psychologicznej, logopedycznej oraz nied ługo zacznie 
terapię SI. U Juli zdiagnozowano również szmery w sercu., z tego powodu jest pod 
opieką kardiologa w Centrum Zdrowia Dziecka, oczekujemy również na badania słuchu 
bo często różne dźwięki jej przeszkadzają.  
Żona musia ła zrezygnować z pracy i poświęcić się opiece nad dziećmi, ja zmieniłem 
pracę na gorzej płatną, ale jest to praca zmianowa i mogę pomagać żonie w opiece nad 
dziećmi. Coraz częściej brakuje nam środków materialnych na sprostanie tym wszystkim 
obowiązkom. 
 
Zwracamy się do wszytkich, którym los chorych dzieci nie jest obojętny o wsparcie finansowe dalszego leczenia i 
terapii naszych dzieci. Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca! 

Z podziękowaniem 
Rodzice 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 24769 Berkieta Marcin, Katarzyna i Julia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: 
KRS: 0000037904, 

a w polu "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 24769 Berkieta Marcin, Katarzyna i Julia 
 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku 
publicznego. 

 
Dane kontaktowe:  

 
dzieciom.pl/podopieczni/24769, 24770, 24771 


