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PRZYBYŁA DO NAS MATKA
Kopia Obrazu Jasnogórskiego w Katedrze Polowej
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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA MARZECMARZEC
Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Kościoła został zauważony
i doceniony. Numer zamknięto

26 marca 2015 r.

Na okładce: Pożegnanie Kopii Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w Katedrze 
Polowej, Warszawa, 22 marca 2015 r.

Zebranie odbywało się w przeddzień drugiej 
rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stoli-
cę Piotrową. Pod przewodnictwem Nuncju-
sza Apostolskiego w Bazylice Świętego Krzy-
ża w Warszawie biskupi celebrowali Mszę 
Świętą w intencji Ojca Świętego.
W trakcie zebrania plenarnego biskupi oma-
wiali aktualne problemy bioetyczne, będące 
przedmiotem prac legislacyjnych ministe-
rialnych i parlamentarnych, które dotyczą 
ludzkiego życia w najwcześniejszych fazach 
jego istnienia. Episkopat przeciwny jest lan-
sowanej przez rząd procedurze in vitro, któ-
ra obejmowałaby nie tylko małżeństwa, ale
i związki konkubenckie. Biskupi wyrazili tak-
że zaniepokojenie udostępnianiem bez ogra-
niczeń środków wczesnoporonnych. 
W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym 
Synodem Biskupów w Rzymie biskupi pod-
jęli refleksję dotyczącą małżeństwa i rodziny. 
Podkreślono konieczność rozwijania dusz-
pasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych 
w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego 
małżeństwa, pojętego jako święty i nieroze-
rwalny związek kobiety i mężczyzny. 

Nierozerwalność sakramentu małżeństwa i kwestia Komunii świętej osób rozwie-
dzionych, druga rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, prześladowania 
chrześcijan oraz pomoc Kościołowi na Ukrainie - to zasadnicze tematy 368. Zebrania 
Plenarnego Episkopatu Polski, które odbyło się 12 i 13 marca w Warszawie. 

Ni l ść k t łż ń t i k ti K ii ś i t j ób i

W Warszawie odbyło się 368. Zebranie Plenarne Episkopatu PolskiW Warszawie odbyło się 368. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski

Biskupi podjęli także temat prześladowań 
chrześcijan w różnych miejscach na świe-
cie. Jak podkreślili w komunikacie kończą-
cym zebranie plenarne: „Naszą odpowie-
dzią na przemoc powinna być solidarność
z prześladowanymi i głośno wypowiedziany 
sprzeciw”. Biskupi z uwagą wysłuchali rela-
cji świadków i ofiar prześladowań w Iraku. 
Postanowili w odrębnym liście pasterskim 
szerzej przedstawić problem prześladowania 
chrześcijan, włącznie z przypomnieniem set-
nej rocznicy ludobójstwa Ormian.
Podobnie podjęta została także kwestia sy-
tuacji za naszą wschodnią granicą. Biskupi 
zaapelowali o modlitwę w intencji Ukrainy
i o pomoc dla niej. Przypomnieli o działal-
ności Caritas Polska oraz Zespołu Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. Miniona niedziela 
(22 marca) obchodzona była jako Ogólno-
polski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.
W czasie obrad biskupi wysłuchali też relacji 
z przygotowań do pielgrzymki duchowień-
stwa polskiego z okazji 70. rocznicy oswo-
bodzenia niemieckiego obozu koncentracyj-
nego w Dachau przez wojska amerykańskie. 

Odbędzie się ona 29 kwietnia br. W piel-
grzymce weźmie udział około tysiąca księży, 
kleryków i świeckich z Polski i innych krajów. 
„Nasza Służba” przeprowadzi relację z piel-
grzymki.
11 marca podpisane zostało porozumienie 
między Związkiem Harcerstwa Polskiego i Kon-
ferencją Episkopatu Polski dotyczące opieki 
duszpasterskiej sprawowanej przez kape-
lanów i duszpasterzy harcerskich. Sygnata-
riuszami porozumienia byli hm. Małgorzata 
Sinica, naczelnik ZHP oraz bp Artur Miziński, 
Sekretarz Generalny KEP. W akcie podpisania 
porozumienia uczestniczył bp Józef Guzdek, 
delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Har-
cerzy. Strony postanowiły uregulować tryb 
powoływania, odwoływania i zasad pracy 
rzymskokatolickich kapelanów i duszpasterzy 
harcerskich.
Zgodnie z tradycją, na wiosenne zebranie 
zaproszeni zostali przedstawiciele innych 
episkopatów. Przybyło 12 biskupów: z Ka-
zachstanu, Ukrainy, Rosji, Chorwacji, Fran-
cji, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Danii, Czech
i Mołdawii. Podczas pierwszego dnia obrad 
biskupi odwiedzili też Muzeum Historii Ży-
dów Polskich.

Na podst. Episkopat.pl i KAI oprac. kes

Nie istnieje „niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera Maryja,
która pierwsza uwierzyła w to, co „niemożliwe”.

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

Uwierzmy w „niemożliwe” tak jak Maryja.
Ona uwierzyła Życiu, które się nie kończy,
dlatego doświadczyła pełni radości 
Zmartwychwstania.
Takiej radości na Wielkanoc życzy

Redakcja „Naszej Służby”
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wieczorem w bazylice na Lateranie przewod-
niczył Mszy św. w jego intencji.

Sobota 2005-04-02 19:32
Stan Papieża bardzo ciężki (komunikat z 19.25)

Stan Jana Pawła II jest bardzo ciężki, ma 
wysoką gorączkę, ale zachowuje kontakt ze 
współpracownikami – głosi najnowszy ko-
munikat o stanie zdrowia Papieża. Komuni-
kat rozdano dziennikarzom o 19.25.
„Warunki kliniczne Ojca Świętego są nadal 
bardzo ciężkie. Późnym porankiem była wy-
soka gorączka. Kiedy jest pytany odpowiada 
poprawnie na pytania swego otoczenia”
– głosi tekst komunikatu.

Sobota 2005-04-02 22:00
Papież Jan Paweł II nie żyje

Papież Jan Paweł II nie żyje – poinformował 
Watykan 264. następca św. Piotra zmarł
2 kwietnia w wieku 84 lat w Rzymie. Zgon 
nastąpił o 21.37. Pontyfikat Jana Pawła II 
trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był trzecim 
co do długości w historii papiestwa(…).

2005-04-02 22:57
Kard. Sodano odmówił modlitwę za Jana Paw-
ła II na Placu św. Piotra

Kardynał Angelo Sodano odmówił 2 kwietnia 
późnym wieczorem na Placu św. Piotra mo-
dlitwę „De profundis” za duszę Jana Pawła II, 
który zmarł kilkanaście minut wcześniej. Na-
stępnie arcybiskup Leonardo Sandri, który ze 
łzami w oczach podał obecnym wiadomość o 
śmierci Papieża, poinformował, że kardynał se-
kretarz stanu odprawi jutro na placu przed Ba-
zyliką Watykańską Mszę św. za Jana Pawła II.

2005-04-03 01:32
J. Navarro-Valls ogłosił szczegóły ostatnich 
chwil papieża

(...) O godz. 20 w pokoju Ojca Świętego roz-
poczęła się Msza św. z uroczystości Bożego 
Miłosierdzia pod przewodnictwem arcybisku-
pa Stanisława Dziwisza, którą koncelebrowali 
kardynał Marian Jaworski, arcybiskup Stani-
sław Ryłko i ksiądz Mieczysław Mokrzycki.
W czasie tej liturgii udzielono Janowi Pawłowi 
II świętego wiatyku i raz jeszcze sakramentu 
namaszczenia chorych. Ostatnie godziny Ojca 
Świętego upłynęły na nieustannej modlitwie 
wszystkich osób towarzyszących mu w poboż-
nym konaniu i we współudziale w modlitwie 
tysięcy wiernych zgromadzonych od wielu go-
dzin na Placu św. Piotra.
W chwili zgonu Jana Pawła II obecni byli obaj 
sekretarze osobiści Ojca Świętego: arcybiskup 
Stanisław Dziwisz i ksiądz Mieczysław Mo-
krzycki; kardynał Marian Jaworski, arcybiskup 
Stanisław Ryłko, ksiądz Tadeusz Styczeń, trzy 
polskie zakonnice służebnice Najświętszego 
Serca Jezusowego, pracujące w apartamen-
tach, ze swą przełożoną s. Tobianą Sobódką 
na czele; lekarz osobisty Papieża doktor Rena-
to Buzzonetti wraz z dwoma lekarzami: Ales-
sandro Barellim i Ciro D’Allo oraz dwaj dyżu-
rujący pielęgniarze.
Zaraz potem przybyli kardynał sekretarz Stanu 
Angelo Sodano, kamerling Świętego Kościoła 
Rzymskiego kardynał Eduardo Martínez So-
malo, substytut sekretarza stanu arcybiskup 
Leonardo Sandri, wicekamerling arcybiskup 
Paolo Sardi. Potem dołączyli kardynał Joseph 
Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego
i kardynał Jozef Tomko. (...)

Na podst. depesz KAI oprac. kes

Placu św. Piotra zebrani odmówili Tajemnicę 
Światła, którą Jan Paweł II wprowadził do mo-
dlitwy różańcowej w 2002 r.

Sobota 2005-04-02 07:39
Jan Paweł II: Jestem radosny, wy także bądźcie!

Jak informują włoskie media, Jan Paweł II po-
żegnał się ze swoim najbliższym otoczeniem, 
pisząc na niewielkiej karteczce, by dzieliło jego 
radość. List jest krótki: „Jestem radosny, wy 
także bądźcie. Módlmy się razem z radością. 
Wszystko powierzam Pannie Maryi”. Jan Pa-
weł II miał go napisać z pomocą swego osobi-
stego sekretarza, arcybiskupa Stanisława Dzi-
wisza. Adresatami są polscy współpracownicy, 
w tym opiekujące się nim jeszcze od czasów 
krakowskich zakonnice.
Po operacji tracheotomii, której poddał się
24 lutego, papież nie mówił i często porozu-
miewał się ze swymi współpracownikami na 
piśmie. O pogodzie ducha i spokoju Jana Paw-
ła II informował już w piątek rzecznik prasowy 
Joaquin Navarro-Valls.

Sobota 2005-04-02 10:39
Jan Paweł II poświęcił korony dla obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej

Jan Paweł II poświęcił osobiście, wczoraj
1 kwietnia, korony dla dwóch obrazów Mat-
ki Bożej Częstochowskiej. Dziś kard. Marian 
Jaworski ukoronował nimi obraz znajdujący 
się w kaplicy polskiej w podziemiach Bazyliki 
św. Piotra. Papież poświęcił również drugą 
parę koron dla Matki Bożej i Pana Jezusa
z wizerunku częstochowskiego. Zostaną one 
przekazane na Jasną Górę 3 maja, a 26 sierp-
nia założone na obraz.

Sobota 2005-04-02 13:17
Kard. Ratzinger: Papież pożegnał się ze swymi 
współpracownikami

Jan Paweł II pożegnał się z kilkoma najbliż-
szymi współpracownikami. Poinformowała
o tym agencja włoskiego episkopatu „SIR” po-
wołując się na wypowiedź kard. Josepha Rat-
zingera, który wraz z innymi bliskimi współ-
pracownikami Papieża złożył wczoraj rano 
wizytę Ojcu Świętemu. „Papież podziękował 
nam za współpracę podczas minionych lat” 
– powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary 
i zaznaczył: „Spotkałem Papieża w pełni świa-
domego, że podąża do Boga”(…)

Sobota 2005-04-02 13:57
Kard. Silvestrini: Papież rozpoznaje gości

„Jan Paweł II rozpoznaje gości” – oznajmił 
kard. Achille Silvestrini. Włoski hierarcha wraz 
z byłym szefem watykańskiej dyplomacji kard. 
Jean-Loiusem Tauranem odwiedził dziś Papie-
ża w jego apartamencie.
„Dał znak, że poznaje osoby” – oświadczył 
emerytowany prefekt Kongregacji Kościołów 
Wschodnich. Dodał, że Ojciec Święty miał 
„rozpogodzoną twarz”. „Modliliśmy się, po-
tem podziękowaliśmy Papieżowi za wszyst-
ko, co zrobił i ucałowaliśmy jego dłoń” – po-
wiedział kardynał Silvestrini. U Jana Pawła II 
był dzisiaj także kard. Camillo Ruini, papieski 
wikariusz dla diecezji Rzymu, który wczoraj 

Środa 2005-03-30 12:02
Jan Paweł II pobłogosławił wiernych (opis)

„Moi drodzy, przyjaźń z Jezusem, naszym 
Odkupicielem niech rozjaśnia zawsze wa-
sze życie” – wezwał Jan Paweł II młodzież 
zgromadzoną dzisiaj na placu św. Piotra
w Watykanie. Krótka, „nadzwyczajna au-
diencja ogólna” Papieża trwała pięć minut. 
Kilkanaście tysięcy pielgrzymów zgroma-
dzonych na Palcu św. Piotra z entuzjazmem 
powitało pojawienie się Ojca Świętego w ok-
nie Pałacu Apostolskiego (…) Potem zain-
tonowano śpiew modlitwy „Ojcze nasz” po 
włosku. Po wypowiedzeniu formuły błogo-
sławieństwa, Jan Paweł II kilkakrotnie uczynił 
znak krzyża. [Papież po raz ostatni pojawił 
się wtedy publicznie w oknie Pałacu Apostol-
skiego – kes.]

Piątek 2005-04-01 00:56
Watykan: Stan Papieża ciężki, ale nie krytyczny

Stan zdrowia Ojca Świętego zdecydowanie się 
pogorszył, ale nie jest krytyczny – dowiedziała 
się KAI od osoby z najbliższego otoczenia pa-
pieskiego. Prawdą jest, że Jan Paweł ma wyso-
ką gorączkę, na tle infekcji dróg moczowych. 
Źródła KAI nie potwierdziły jednak podanego 
przez media faktu o przyjęciu dziś przez Ojca 
Świętego sakramentu chorych. Do późnych 
godzin nocnych wraz z Ojcem Świętym prze-
bywał jego osobisty sekretarz abp Stanisław 
Dziwisz.
Tuż przed godziną 23.00 rzecznik prasowy Sto-
licy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls poinfor-
mował, że „w dniu dzisiejszym Ojciec Święty 
dostał wysokiej gorączki, spowodowanej wy-
stąpieniem infekcji układu moczowego. Zasto-
sowano odpowiednią terapię antybiotykową”. 
Navarro-Valls dodał, że stan zdrowia Papieża 
jest pod kontrolą opiekującej się nim ekipy le-
karskiej (…)

Piątek 2005-04-01 19:36
Stan Jana Pawła II pogarsza się – komunikat 
z godz. 19 (popr.)

Funkcjonowanie wszystkich narządów we-
wnętrznych Jana Pawła II uległo zdecydo-
wanemu pogorszeniu – głosi opublikowany 
przez watykańskie Biuro Prasowe komunikat 
o stanie zdrowia Jana Pawła II. Oddech Pa-
pieża jest coraz bardziej płytki, odnotowano 
pogłębiający się spadek ciśnienia krwi, a nerki 
funkcjonują gorzej.
Stan papieża, który od czwartku znajduje się
w stanie krytycznym „pogarsza się” – stwierdza 
najnowszy komunikat podpisany przez rzeczni-
ka Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Vallsa.
W Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Jana 
na Lateranie obecni są prezydent Włoch Carlo 
Azeglio Ciampi oraz premier Silvio Berlusconi.

Piątek 2005-04-01 21:52
Plac św. Piotra: 50 tysięcy wiernych odmawia ró-
żaniec w intencji Papieża

Modlitwę różańcową przed bazyliką św. Piotra 
prowadzi abp Angelo Comastri, wikariusz ge-
neralny Jego Świątobliwości dla Watykanu.(…)
Podczas ceremonii na jasno oświetlonym 

Jan Paweł II w drodze do Domu OjcaJan Paweł II w drodze do Domu Ojca
W 10. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przypominamy kilka wybranych depesz
z zasobu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jest to niezwykle wymowny zapis ostat-
nich chwil ziemskiego pielgrzymowania Ojca Świętego, którego życie stało się dro-
gowskazem dla wielu pokoleń Polaków. 
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Powitanie obrazu
Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
przybyła do katedry polowej z kościoła pw. 
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, ojców 
bazylianów dla wiernych obrządku bizan-
tyjsko-ukraińskiego. Przed drzwiami katedry 
wizerunek Czarnej Madonny przywitali bp Jó-
zef Guzdek i ks. ppłk Władysław Kozicki, pro-
boszcz parafii katedralnej. 
Obraz został wniesiony w asyście wojskowej 
i umieszczony obok prezbiterium. Stanął 
przy nim posterunek honorowy żołnierzy
w mundurach wojsk lądowych, marynarki, 
lotnictwa.
Liturgię słowa przygotowali żołnierze, funk-
cjonariusze Straży Granicznej oraz klerycy 
przygotowujący się do posługi w duszpaster-
stwie wojskowym w Metropolitalnym Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Warszawie.
– Wiara i Kościół stanowiły zawsze nasze 
największe bogactwo i siłę. Nieprzyjaciele 
narodu ilekroć chcieli zniszczyć naszą Oj-
czyznę, wtedy zawsze prześladowali jawnie 
lub skrycie wiarę i Kościół katolicki – mówił 
podczas powitania obrazu ks. ppłk Kozicki. 
Proboszcz katedry polowej przypomniał, że 
Maryja zawsze prowadziła rycerstwo, wojsko 
i cały naród do Chrystusa. – My, nowe poko-
lenie oficerów, podoficerów, żołnierzy, rodzin 
wojskowych, kombatantów, wszystkich służb 
mundurowych i wszystkich, którym leży na 
sercu dobro Rzeczypospolitej, „stajemy jak 
ojce”, aby podjąć wezwanie Jej służby, we-
zwanie z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie co Wam 
mówi Syn” – powiedział.
W homilii bp Guzdek zachęcał do odważnego 
głoszenia Ewangelii, podkreślił, że od początku 
dziejów Kościoła „zderzały się ze sobą dwie wi-
zje wspólnoty wyznawców Chrystusa”. – Jedni 
uważają, że Kościół podobny jest do zamknię-
tej i obwarowanej twierdzy, w której strzeżo-
ny jest depozyt wiary. Zaś inni podkreślają, że
z Ewangelią trzeba wychodzić poza mury ko-
ściołów, do miejsc, gdzie toczy się życie rodzin-
ne i społeczne, gdzie człowiek żyje i pracuje. 
Jezus przynagla nas, aby iść na krańce świata, 
a nie zamykać się w sobie – powiedział.
Biskup polowy przypomniał, że w powojennej 
Polsce komunistyczna władza postanowiła 
ograniczyć działalność Kościoła katolickiego, 
a Polacy napotykali wielkie trudności, aby 
„ujrzeć Jezusa” w przestrzeni publicznej. Do-
dał, że najbardziej wymownym znakiem walki
z Kościołem było aresztowanie 25 września 
1953 roku na ponad trzy lata Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Podkreślił, 
że owocem czasu spędzonego w więzieniu był 
pomysł Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 
Tysiąclecia Chrztu Polski. – Prymas chciał prze-
konać Kościół w Polsce, że nie może zamknąć 
się, ani też pozwolić na zamknięcie w obrębie 
świątyń i sanktuariów, gdzie Jezus i Jego Mat-

ka od wieków potwierdzają swoją obecność. 
Postanowił więc, aby wszystkie parafie zostały 
nawiedzone przez kopię obrazu Matki Bożej 
z Jasnej Góry. Maryja na pielgrzymkowym 
szlaku przybywała więc do poszczególnych 
wspólnot z Jezusem na ręku, aby On mógł 
nauczać, kształtować prawe sumienia i umac-
niać w służbie Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi
– powiedział.
Bp Guzdek przypomniał o „aresztowaniu” 
obrazu, którego perygrynacja drażniła wła-
dze Polski ludowej. Wyznał, że uczestniczył 
w uroczystościach w swej rodzinnej parafii 
i modlił się przy samych tylko ramach, które 
nadal wędrowały po kraju, stając się jeszcze 
wymowniejszym znakiem sprzeciwu wobec 
walki z Kościołem. 
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że po-
mimo upływającego czasu pragnienie, aby 
„ujrzeć Jezusa”, nadal gości w sercach wielu 
ludzi mieszkających w Polsce. Przytoczył dane 
CBOS, według których zaledwie 3% ludno-
ści deklaruje się jako niewierzący. – Pozostali 
chcą „ujrzeć Jezusa”, nawet jeśli teraz są na 
różnych etapach drogi do Niego. Dlatego, jeśli 
nawet podejmowane są jakieś próby ogra-
niczenia obecności Kościoła w życiu narodu
i zdyskredytowania jego głosu w debacie 
publicznej, nie wolno się zamknąć w sobie,
w grupie i obrazić się na świat. Jeśli małe, lecz 
hałaśliwe grupy przeciwników Chrystusa i Ko-
ścioła z wielką natarczywością przekonują, że 
wiara jest wyłącznie sprawą prywatną każde-
go człowieka, tym bardziej trzeba iść do nich
z ewangelicznym przesłaniem – przekonywał.
Biskup polowy zaapelował, aby właściwie od-
czytywać przesłanie płynące z idei perygryna-
cji Ikony Jasnogórskiej Madonny. – Ona wyszła 
z duchowej twierdzy, centrum życia duchowe-
go polskiego narodu, gdzie od ponad sześciu 
wieków mocniej bije źródło wiary, aby być 
bliżej wspólnot wierzących w Chrystusa. Ona 
chce w ten sposób spełnić pragnienie wielu, 
aby mogli „ujrzeć Jezusa” – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że „przyszłość Ko-
ścioła zależy od tych, którzy ufają i działają 
z mocą, nie od bojaźliwych i niezdecydowa-
nych”. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II
i jego słynne wezwanie: „Nie lękajcie się” oraz 
apel Ojca Świętego Franciszka o wychodzenie 
na peryferie świata i głoszenie Ewangelii.
Na koniec zawierzył czas perygrynacji w kate-
drze polowej opiece Matki Bożej.
We Mszy św. uczestniczyli generałowie Woj-
ska Polskiego, oficerowie i żołnierze stołecz-
nego garnizonu oraz Żandarmerii Wojskowej, 
pracownicy wojska, m.in. Kurii Polowej, para-
fianie oraz młodzież.

Apel z modlitwą o pokój
Wieczorem odbył się Apel Jasnogórski oraz 
czuwanie przygotowane przez wspólnotę 

młodzieżową „Kana Galilejska”. W rozważa-
niu towarzyszącym modlitwie apelowej ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polo-
wej i dziekan Straży Granicznej przypomniał, 
że katedra nosi wezwanie Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. 
Dziekan Straży Granicznej przywołał dzieje 
świątyni oraz kultu jakiego doznawała Matka 
Boża w dawnym kościele oo. pijarów i póź-
niejszym kościele garnizonowym. Przypomniał 
także o perygrynacji obrazu Matki Bożej Het-
manki Żołnierza Polskiego w Ordynariacie Po-
lowym, która przygotowywała wojsko do Roku 
Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. 
– W swoim wizerunku nawiedzałaś kościoły 
garnizonowe, kaplice i izby modlitwy, uczelnie 
wojskowe, poligony. W modlitwie zawierzenia 
polecały się Tobie parafie wojskowe, jednostki 
wojskowe, garnizony i poszczególne rodzi-
ny (…) Owoce tamtego nawiedzenia są żywe
w naszej wojskowej diecezji – zapewniał.
W modlitwie do Matki Bożej zaniesione zosta-
ły prośby o wstawiennictwo m.in. w intencji 
pokoju na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie, 
opiekę nad żołnierzami pełniącymi służbę, ro-
dzinami wojskowymi, harcerzami i kombatan-
tami.
Apel ks. Kępa zakończył słowami Jasnogór-
skich Ślubów Narodu Polskiego Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego.
Odmówiony został także różaniec w intencji 
zmarłych i poległych kapelanów oraz żołnie-
rzy, poprowadzony przez siostry pallotynki, 
posługujące w katedrze. O północy odprawio-
na została Msza św. w intencji powołań. 

Godziny Nawiedzenia
– Msza św. dla kombatantów i harcerzy
W niedzielne przedpołudnie do katedry po-
lowej na spotkanie z ikoną Matki Bożej Czę-
stochowskiej przyszli sędziwi kombatanci 
polskich dróg ku Niepodległej, harcerska 
młodzież, wierni. W wypełnionej po brzegi 
świątyni barwy harcerskich mundurów prze-
platały się z zielenią mundurów żołnierskich.
W katedrze polowej, w czasie jej nawiedzenia 
przez kopię Cudownego Obrazu z Jasnej Góry, 
nastąpiło spotkanie tradycji i przyszłości, 
kombatantów Polskich dróg ku Niepodległej 
i harcerskiego zaciągu młodzieży III Rzeczy-
pospolitej. Dzięki takiemu spotkaniu wartości 
żołnierskich tradycji w służbie Ojczyzny stają 
się treścią przyszłości, ku której poniesie je 
młode, harcerskie pokolenie. Mówił o tym we 
wprowadzeniu do Mszy św. ks. Jan Dohnalik, 
kanclerz Kurii Polowej. Wymownym świadec-
twem takiej właśnie harcerskiej służby, nawią-
zującej do dziedzictwa przeszłości, było to, 
że na spotkania z Maryją Jasnogórską druhny
i druhowie przybyli ze swoimi sztandarami
z trasy Rajdu Arsenał, dorocznego, ogólno-
polskiego zlotu harcerskiego, upamiętniają-

Przybyła do nas MatkaPrzybyła do nas Matka
W dniach 21 i 22 marca perygrynująca po wszystkich parafiach w Polsce kopia 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedziła Katedrę Polową 
Wojska Polskiego. Mszy św. inaugurującej obecność wizerunku Czarnej Ma-
donny przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Podczas dwudniowej 
obecności przed obrazem modlili się przedstawiciele wojska, służb munduro-
wych, rodziny wojskowe, harcerze, kombatanci oraz wierni parafii wojskowej 
i sympatycy duszpasterstwa wojskowego. Fo
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cego brawurową akcję odbicia z rąk gestapo 
w dniu 26 marca 1943 roku Jana Bytnara 
„Rudego”, legendy Szarych Szeregów, jed-
nego z pamiętnych bohaterów „Kamieni na 
szaniec” Aleksandra Kamińskiego. W modli-
tewnym spotkaniu harcerzy z Maryją Jasno-
górską wzięła również udział harcmistrzyni 
Małgorzata Sinica, naczelnik Związku Harcer-
stwa Polskiego.
Mszy św. przewodniczył ks. Jan Dohnalik
w koncelebrze z ks. kmdr. Januszem Bąkiem, 
duszpasterzem kombatantów, ks. płk. SG 
Zbigniewem Kępą, o. Michałem Strojeckim, 
paulinem z klasztoru jasnogórskiego, opieku-
nem Wizerunku Matki Bożej podczas nawie-
dzenia katedry polowej.
W homilii ks. Bąk przypomniał żołnierskie 
drogi polskich pokoleń, miejsca chwały oręża 
polskiego, dramatyczne etapy XX-wiecznych 
zmagań o Niepodległą, akcentując związek 
żołnierskiej służby z „naszą Matką, Panią Ja-
snogórską, Hetmanką Żołnierza Polskiego”. 
Przypomniał, że to ku Niej, już u początku 
dziejowej drogi państwa i narodu, przodko-
wie nasi wyśpiewali hymn miłości, sławną 
pieśń „Bogurodzica”, w której rozbrzmiewa 
„moc rycerskich serc”. Kaznodzieja mówił
o obecności Maryi w dramatycznych mo-
mentach polskiej historii. Dziękował komba-
tantom „za służbę i wierność Ojczyźnie” za-
równo w czasie zmagań z wrogami polskiej 
wolności, a także dziś, kiedy trwają „w pa-
mięci Narodu jako wymowny symbol” war-
tości uosabianych w słowach: Bóg-Honor-
Ojczyzna. 
Zawracając się do harcerzy, przywołał pamięt-
ne słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na 
Westerplatte 12 czerwca 1987, m.in., te, że 
każdy z młodych ludzi musi znaleźć „Jakiś 
wymiar zadań, które musi przyjąć i wypełnić, 
jakąś słuszną sprawę, o która nie można nie 
walczyć”. Taką słuszną sprawą dla młodego 
pokolenia jest m.in. potrzeba poznania hi-
storii narodu, stawania w jej obronie. Dziś, 
w czasie niepokoju i niepewności jutra, „Twój 
Kościół Harcersko-Żołnierski” zwraca się do 
Maryi – „Okaż, że jesteś Matką”. Taką prośbą 
do Maryi, Wspomożenia Wiernych, zakończył 
ks. Bąk swoją homilię.
W modlitwie wiernych modlono się m.in.
o pokój na Ukrainie, o siłę miłości, o wierność 
harcerskim ideałom pracy i służby… 
W końcowym słowie ks. Dohnalik, zwracając 
się do harcerzy, powiedział, że lekcja polskiej 
historii zaprezentowana przed obliczem Ma-
ryi winna skłaniać do pytań, co to znaczy dziś 
być człowiekiem wiernym, rycerskim, człowie-
kiem służby? Swoistą odpowiedź na te pytania 
stanowiły słowa pieśni „Modlitwa harcerska”,
w której znalazła się znamienna, skierowana 
ku Bogu deklaracja, wyśpiewana tego dnia 
przed obliczem Maryi Jasnogórskiej, przez 
kombatantów i harcerskie pokolenie III RP: 
„Wszak Ciebie i Ojczyznę/Miłując chcemy żyć/
Harcerskim prawom życia, dnia/Wiernymi za-
wsze być”. Wiernymi wtedy, w latach zma-
gań o Niepodległą i dziś.

Bp Guzdek pobłogosławił małżeństwa
i rodziny 
– Małżeństwo nie musi być idealne, ale może 
być święte, jeśli małżonkowie, z Bożą pomocą, 
nie zaprzestaną walczyć o miłość i wierność

w codzienności – usłyszeli m.in. małżonkowie 
od biskupa polowego Józefa Guzdka przed 
cudownym Obliczem Maryi Jasnogórskiej.
W drugim dniu nawiedzenia katedry polowej 
przez Maryję w kopii cudownej ikony z Jasnej 
Góry. Biskup Guzdek przewodniczył Mszy 
św. w intencji wszystkich małżeństw i rodzin 
służb mundurowych oraz tych wszystkich, 
którzy „przychodzą do tej świątyni walczyć
o świętość małżeństwa i swoich rodzin”.
– W czasach okupacji, czasach poniewierki, 
wygnania, Ona zawsze towarzyszyła naszym 
wygnańcom – mówił we wprowadzeniu do 
Mszy św. bp Guzdek. – Jej wizerunek zaniesio-
ny jest na krańce ziemi, wszędzie tam, gdzie 
bije polskie serce. A na Jasnej Górze – mówił 
biskup dalej – tak wielu odzyskało wiarę, tak 
wiele małżeństw pojednało się z Bogiem i ze 
sobą. Tę Mszę św. sprawujemy ze świadomo-
ścią, jak wielu ludzi, jak wiele Maryi zawdzię-
cza – podkreślił ordynariusz wojskowy.
Rozważając zmagania, trudy Świętej Rodziny, 
„która odniosła sukces”, bp Guzdek pokazy-
wał w homilii różne miejsca i okoliczności 
ewangeliczne, w których Józef i Maryja zda-
wali egzamin świętości.
– Pan Bóg wie, że początek naszej ludzkiej hi-
storii, że miłość, bezpieczeństwo, świat war-
tości – to wszystko kim jesteśmy, to wynieśli-
śmy z domu rodzinnego. To dom kształtuje 
świat wartości, formuje charaktery, postawy, 
przekaz wiary – podkreślił ordynariusz woj-
skowy.
Biskup przytoczył świadectwo człowieka, 
który pod koniec życia wrócił do Boga. – Bo 
miał do czego wrócić; z domu, od rodziców 
wyniósł przekaz wiary, podkreślił bp Guzdek. 
Ten przykład powinien otworzyć oczy rodzi-
com, którzy mówią nieroztropnie: jak doro-
śnie, to sobie wybierze – przywoływał biskup 
doświadczenie rozmów duszpasterskich.
Szkoła życia małżeńskiego to ciągłe zma-
gania o świętość własną i małżonka, mówił 
dalej biskup Guzdek. Przywołał świadectwo 
zmarłego niedawno kompozytora Wojciecha 
Kilara. – To moja żona sprawiła, że przestałem 
pić, to ona nauczyła mnie modlitwy, przypro-
wadziła do Jezusa. Jak pięknie mówi dalej
o swojej żonie Basi: – Gdy odmawiam modli-
twę „Zdrowaś Mario”, myślę o swojej żonie… 
Błogosławiona była moja żona – podkreślił 
słowa kompozytora biskup polowy.
W małżeńskiej przysiędze, składanej wobec 
Boga, ślubujemy miłość, wierność, uczciwość 
małżeńską – przypominał biskup. Trzeba więc 
nieprzerwanie zmagać się ze swoimi słabo-
ściami. – Jeśli ja zmienię swoją postawę, 
swoje spojrzenie, wtedy wszystko zacznie się 
zmieniać wokół mnie – zapewniał ordyna-
riusz wojskowy.
Biskup Guzdek wskazał dalej na trudności 
młodego małżeństwa, gdy rodzice mło-
dych małżonków nie potrafią się pogodzić
z opuszczeniem, z ich odejściem z domu. Wa-
runkiem szczęścia młodej rodziny jest zrozu-
mienie i zaakceptowanie, że dorosłe dziecko 
„opuści ojca i matkę” i połączy się ściśle ze 
swoim małżonkiem, tworząc jedną duszę
i jedno ciało.
W zrozumieniu i przyjęciu tej Bożej woli po-
winno pomóc rodzicom przyjrzenie się wła-
snej drodze, zmianom, jakim ich miłość pod-
legała, jak dojrzewała.

Trudności wychowawcze, formowanie dziecka 
do dojrzałości odpowiedzialności – to kolejne 
trudy i znoje małżeństwa. – Nie ma większego 
bólu, niż ojciec i matka stojący u bram wię-
zienia – mówił biskup o goryczy porażki wy-
chowawczej.
Na zakończenie homilii biskup Guzdek po-
chylił się nad rodzinami, które takim trudem 
dziś zabiegają ciężką pracę o godne życie. 
– Bo nie chodzi tu o najwyższy poziom, ale 
o godne życie – podkreślił. Bo trzeba nisko 
schylić głowę z szacunkiem przed tymi ro-
dzinami, które nie ustają w walce o godne 
życie. Ciężko i uczciwie pracują, by wyżywić 
rodzinę. 
Ordynariusz polowy, idąc śladami biskupa 
krakowskiego Karola Wojtyły, udzielił obec-
nym w katedrze małżeństwom indywidual-
nego błogosławieństwa przed ołtarzem.
Biskup rozmawiał z podchodzącymi do ołta-
rza małżonkami, dopytywał o staż małżeński, 
splatał ręce rodziców i dzieci… 

Zakończenie peregrynacji 
Perygrynacja obrazu zakończyła się Mszą św. 
celebrowaną pod przewodnictwem bp. Józe-
fa Guzdka. W homilii Biskup Polowy, nawią-
zując do słów Ewangelii św. Jana opisujących 
wesele w Kanie Galilejskiej, przypomniał, że 
Maryja jest „nauczycielką i inspiratorką po-
stawy zawierzenia i zaufania Chrystusowi”. – 
Ona wierzyła, ufała, że radość nowożeńców 
i gości weselnych będzie zachowana dzięki 
boskiej mocy Chrystusa. Była tego pewna. 
Mówiąc do sług: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie” – wzywała ich do postawy 
zawierzenia i pełnego zaufania. W poleceniu 
ważne były dwa słowa: „wszystko” i „cokol-
wiek”. Słudzy weselni posłuchali polecenia 
Maryi: nie stawiali dodatkowych pytań, ani 
też nie żądali dodatkowych wyjaśnień – po-
wiedział.
Biskup Polowy podkreślił, że słudzy ze szkoły 
Maryi zdali egzamin z posłuszeństwa i zawie-
rzenia Jezusowi. – Zgromadzeni dziś przed 
obliczem Matki Jezusa z Kany Galilejskiej i Ja-
snogórskiego Wieczernika, zapytajmy o naszą 
gotowość do pełnienia woli Boga – zachęcał. 
Podkreślił, że jest to pytanie skierowane do 
wszystkich ludzi: do żołnierzy i funkcjonariu-
szy służb państwowych, do małżonków i ro-
dziców, którzy zobowiązali się do wychowania 
dzieci w wierze, wreszcie do dzieci i młodzie-
ży. To pytanie muszą zadać sobie także ludzie 
starsi, kiedy zawierzenie nabiera jeszcze inne-
go wymiaru.
Życzmy sobie, aby ten niezwykły czas nawie-
dzenia zakończył się pytaniem o to, czy na 
co dzień pozostajemy wierni poleceniu Maryi 
z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie”. Czy jest w nas pasja służe-
nia Bogu i człowiekowi? – pytał.
Nawiedzenie obrazu zakończyło krótkie roz-
ważanie poprowadzone przez ks. ppłk. Wła-
dysława Kozickiego, proboszcza katedry polo-
wej, modlitwa w intencji Ojczyzny autorstwa 
ks. Piotra Skargi oraz modlitwa o pokój.
Obraz został w honorowej asyście wojskowej 
wyprowadzony z katedry przekazany parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na No-
wym Mieście.
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Historia peregrynacji wizerunków Maryi jest 
niedługa. Ich początek wiąże się z peregry-
nacją figury Matki Bożej z Lourdes z sank-
tuarium w Boulonge, gdzie w 1938 r. odbył 
się IV Narodowy Kongres Maryjny, do Le Puy, 
miejsca kolejnego kongresu. To był pierwszy 
impuls inicjujący dynamiczny rozrost tej for-
my pobożności.
Peregrynacje wizerunków i figur Matki Bożej 
mają różny charakter: lokalny, ograniczony do 
terytoriów diecezji lub parafii, szerszy, obej-
mujący kraje, także kontynenty, np. figura 
Maryi z Nazaretu u schyłku ubiegłego wieku 
przemierzyła Afrykę, Amerykę Łacińską i Pół-
nocną oraz Europę. Polska była i jest krajem 
licznych peregrynacji wizerunków Matki Bo-
żej. Wiele z nich poprzedzało koronacje łaska-
mi wsławionych obrazów Maryi w lokalnych 
sanktuariach. Miały też miejsce peregrynacje 
o szczególnym charakterze, m.in.: milenijna 
– kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, peregrynacja związana z Jubi-
leuszem 600-lecia Jasnej Góry; nawiedzająca 
rodziny wędrówka Matki Bożej Częstochow-
skiej podczas IV Sesji Soboru Watykańskiego 
II (1965). Dwie wpisały się w historię Ordyna-
riatu Polowego: figury Matki Bożej Fatimskiej 
(1996) i kopi Obrazu MB Częstochowskiej 
Hetmanki Żołnierza Polskiego (1996–2000). 

Milenijna peregrynacja
MB Częstochowskiej

26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, pod-
czas uroczystości trzechsetlecia ogłoszenia 
przez króla Jana Kazimierza Maryi Królową 
Polski, biskup Michał Klepacz, przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Polski, wobec milio-
nowej rzeszy pątników odczytał Jasnogórskie 
Śluby Narodu, które zredagował uwięziony w 
Komańczy kardynał Stefan Wyszyński. W tym 
przepojonym duchem Ewangelii tekście Mat-
ce Bożej – Królowej Narodu Polskiego zosta-
ły złożone moralne zobowiązania dotyczące 
życia rodzinnego, społecznego, narodowe-
go. Choć Śluby Jasnogórskie miały charak-
ter głęboko religijny, odczytywane były jako 
wymowny akt  świadczący o podjęciu przez 
Kościół w Polsce zdecydowanej walki o duszę 
narodu, któremu przyszło żyć w narzuconym 
po wojnie systemie politycznym, wspartym o 
ateistyczną ideologię marksistowską. Tamtego 

dnia, kiedy biskupi niosący Cudowny Obraz, 
pobłogosławili nim z Bastionu Świętej Trój-
cy tłumy pątników, rozległy się spontanicz-
ne okrzyki: „Matko, bądź z nami!”, „Matko, 
zejdź do nas!” Okrzyki te, wyrażające pragnie-
nie, aby Maryja opuściła swój  jasnogórski 
Tron Łaski i rozpoczęła wędrówkę drogami 
swego Królestwa, zrobiły na paulinach jasno-
górskich, organizatorach uroczystości, wielkie 
wrażenie. We wspólnocie klasztornej poczęła 
kiełkować idea peregrynacji przez Polskę ob-
razu Maryi Jasnogórskiej. Podchwycił tę myśl 
kard. Wyszyński po uwolnieniu z Komańczy 
jesienią 1956 roku. Obradująca kilka miesięcy 
później 45. Konferencja Plenarna Episkopatu 
Polski zdecydowała o podjęciu wielkiego, wy-
biegającego w przyszłość dzieła: Nawiedze-
nia-Peregrynacji. Stało się ważnym elemen-
tem Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, ogłoszonej 
w następstwie Ślubów Jasnogórskich, przy-
gotowującej naród do obchodów Tysiąclecia 
Chrztu Polski. Dwie kopie Cudownego Obrazu 
sporządził prof. Leonard Torwirt z Torunia. Za-
brał je ze sobą do Rzymu kardynał Wyszyński, 
kiedy udał się tam w maju 1957 roku. Jedną 
ofiarował Ojcu Świętemu Piusowi XII; drugą, 
przeznaczoną do peregrynacji, Papież poświę-
cił i pobłogosławił. 26 sierpnia 1957 roku na 
Jasnej Górze Kardynał Prymas proklamował 
rozpoczęcie peregrynacji. To wtedy miał miej-
sce obrzęd „pocałunku”, zetknięcia oryginału 
Cudownego Obrazu z jego kopią „na znak, że 
obraz nawiedzenia będzie szedł przez polską 
ziemię obdarzony mocami Cudownego Obra-
zu, że to sama Królowa Jasnogórska, wyzbyw-
szy się koron i brylantów, idzie ze swego tronu 
nawiedzić swój lud” (kard. Stefan Wyszyński, 
26 VIII 1957).
Peregrynacja rozpoczęła się od warszawskiej 
archikatedry Świętego Jana Chrzciciela. Do 
milenijnego 1966 roku obraz Matki Bożej 
nawiedził parafie dziesięciu diecezji: witany 
owacyjnie, inspirujący do duchowej odnowy, 
do pogłębiania życia sakramentalnego.
Na obchody Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski położyły się cieniem ataki komunistycz-
nego państwa na Kościół, na osobę Prymasa 
Polski. Kościelnym uroczystościom władze 
przeciwstawiły konkurencyjne obchody Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego, do udziału w których 
przymuszano obywateli. Miliony katolików 
zostały znieważone, kiedy zabroniono Ojcu 

Świętemu Pawłowi VI przyjazdu do Polski. 
Szykany dotknęły także obraz Nawiedzenia. 
20 czerwca 1966 samochód, którym przewo-
żono obraz z Fromborka na Jasną Górę, został 
zatrzymany, przejęty przez funkcjonariuszy 
MO, skierowany do Warszawy, do archikate-
dry świętojańskiej.Taki bieg rzeczy zastopował 
zaplanowany na dwa dni później przejazd 
obrazu Nawiedzenia ulicami Stolicy. Obraz 
został umieszczony w katedralnej zakrystii li-
cem do zakratowanego okna, co wymownie 
symbolizowało uwięzienie Matki Bożej. „Tego 
rodzaju czyny naruszają przede wszystkim 
nasze prawa wierzącego narodu (…) A ponie-
waż godzą w Obraz szczególnie czczony, dla-
tego też niewątpliwie łączy się to to z jakimś 
świętokradztwem i i publiczną zniewagą” 
– tak mówił o tym wydarzeniu Prymas Polski
(21 czerwca 1966). Apogeum szykan nastą-
piło 2 września, kiedy obraz Nawiedzenia był 
przewożony z Warszawy do diecezji katowic-
kiej. Pod Będzinem został zatrzymany przez 
milicję, przemocą i gwałtem skierowany na 
Jasną Górę. Rozpoczęło się trwające ponad 
sześć lat jego uwięzienie. Posterunki milicyjne 
pilnowały dniem i nocą wyjazdu z Jasnej Góry. 
Ale Nawiedzenie trwało nadal. Po Polsce wę-
drowała pusta rama, ewangeliarz, zapalona 
świeca: „poprzez te puste ramy wszyscy prze-
żywali Twoją obecność tak samo – boleśniej, 
może głębiej” – mówił po latach Jan Paweł II, 
wtedy metropolita krakowski. 
Na trasę nawiedzenia obraz powrócił 18 
czerwca 1972 r. Było to efektem brawuro-
wego czynu śp. ks. Józefa Wójcika, wtedy 
wikariusza w parafii Opieki Najświętszej Marii 
Panny w Radomiu, który niedługo przed roz-
poczęciem peregrynacji w diecezji sandomier-
skiej, potajemnie (przy pomocy ks. Romana 
Siudka i dwóch sióstr zakonnych z Mariówki) 
wykradł obraz z Jasnej Góry. Władze były bez-
silne. Nie odważyły się na powtórne „areszto-
wanie” obrazu Nawiedzenia. Od tamtego cza-
su peregrynacja odbywała się bez przeszkód. 
Jej zakończenie miało miejsce 12 października 
1980 na Jasnej Górze. Na szlaku peregrynacji 
kopia Cudownego Obrazu nawiedziła 8 tys. 
kościołów i kaplic w 7150 parafiach. 

Nawiedzenie Figury MB Fatimskiej
w Ordynariacie Polowym

Było to wielkie wydarzenie dla młodej, ledwie 
pięcioletniej wspólnoty Ordynariatu Polowe-
go, szczególnie dla tej jego części, która obej-
mowała stołeczne i podwarszawskie parafie 

„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona” (Łk 1,42). W czasie peregrynacji obrazów i figur Mat-
ki Bożej przywoływana jest scena nawiedzenia przez Maryję w Ain 
Karim swej krewnej Elżbiety. Maryja wędrowała tam przez górzystą 
okolicę, aby Elżbiecie – będącej w stanie błogosławionym – ofiarować 
swoją pomoc. Nie tylko to. Wobec niej odsłoniła tajemnicę swego Bo-
żego macierzyństwa, zostawiła w domu Elżbiety błogosławiony ślad 
obecności Chrystusa, którego niosła w swym łonie.
Misja Maryi nie ustaje. Poprzez peregrynacje swych wizerunków, 
niczym żywa Arka Przymierza „nosi Chrystusa po ziemi i zostawia błogosławione 
ślady Jego obecności” (kard. Stefan Wyszyński, Laski 1959). Tym, do których przy-
chodzi, ukazuje potrzebę nawrócenia, duchowej przemiany, odnowy życia. 

Misja, która nie ustajeMisja, która nie ustaje

Na drogach Maryjnych peregrynacji Na drogach Maryjnych peregrynacji 

Ś i t P ł i VI j d d P l ki

Przeniesienie Obrazu z zakrystii do głównego ołtarza Przeniesienie Obrazu z zakrystii do głównego ołtarza 
archikatedry warszawskiej, 22 VI 1966 r.archikatedry warszawskiej, 22 VI 1966 r.
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wojskowe. Radość powitania Pani Fatimskiej 
poprzedziły duchowe przygotowania: reko-
lekcje, dni skupienia, piątkowe posty, różnego 
rodzaju postanowienia w intencji peregry-
nacji. Trwały też intensywne prace związane
z przygotowaniem jej programu. Angażowali 
się w to duszpasterze, kadra, rodziny wojsko-
we. Pracom tym towarzyszyła świadomość, 
że będzie to pierwsze tego rodzaju religijne 
wydarzenie w dziejach odnowionej w 1991 
roku Diecezji Wojskowej, że Matka Boża
w Figurze Fatimskiej przybędzie nie tylko do 
świątyń, także w przestrzeń codziennego ży-
cia wojska, na stadiony, boiska, place apelowe 
– miejsca Mszy św. polowych i zgromadzeń 
modlitewnych. Peregrynująca po Polsce Fi-
gura Matki Bożej Fatimskiej przybyła do Or-
dynariatu Polowego 14 września 1996 roku
z diecezji łowickiej. Pierwszą stacją była Para-
fia Wojskowa pw. Matki Boskiej Ostrobram-
skiej w Warszawie-Bemowie. Stamtąd Figura 
ruszyła szlakiem prowadzącym przez parafie 
w Zegrzu, Białobrzegach, Warszawie-Rem-
bertowie, Wesołej, Modlinie, Nowym Dworze 
Mazowieckim, Kazuniu, aby 20 września przy-
być do Katedry Polowej. Na każdej stacji pe-
regrynacji miało miejsce uroczyste powitanie, 
Msza św., procesje światła, różaniec fatimski, 

Apel Jasnogórski, odprawiana o północy „pa-
sterka”, nocne czuwanie, poranne Godzinki, 
Anioł Pański, uroczyste pożegnanie związane 
z wypowiedzeniem Aktu Zawierzania Maryi.
Relacje z peregrynacji zamieszczone na ła-
mach „Naszej Służby” utrwaliły scenerię tych 
uroczystości, ich koloryt, modlitewny nastrój, 
obecność kapelanów na czele z biskupem 
polowym gen. dyw. Sławojem Leszkiem Głó-
dziem, księży gości, generalicji, kadry do-
wódczej, żołnierzy różnych stopni, tłumów 
wiernych; płonące lampiony niesione w pro-
cesjach światła, honorowe warty pełnione 
przy Maryi Fatimskiej przez żołnierzy w histo-
rycznych strojach (Bemowo, Wesoła). Ukazały 
także sytuacje niezwykłe, m.in. intronizację 
Figury Fatimskiej w ruinach wysadzonego
w 1982 r. kościoła wojskowego w Zegrzu (dziś 
odbudowanego, noszącego wezwanie Matki 

Bożej Fatimskiej). 21 września, po Mszy św. 
odprawionej w Katedrze Polowej WP przez 
abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostol-
skiego w Polsce, nastąpiło pożegnanie. „Mat-
ko, Królowo, Hetmanko Żołnierza Polskiego, 
przyjmij naszą ufność, naszą wierność, naszą 
służbę i złóż ją przed Obliczem Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego, którego pragniemy czcić 
i wielbić” – takimi słowami kończył się Akt 
Zawierzenia Maryi, wypowiedziany przez bp. 
Sławoja Leszka Głódzia. Powiewały, w geście 
pożegnania, białe chusteczki. Dobiegał kresu 
pamiętny, wpisany na trwałe w dzieje Ordy-
nariatu Polowego, czas nawiedzenia Matki 
Bożej Fatimskiej.

Spotkanie z Hetmanką
Żołnierza Polskiego

Trwająca trzy i pół roku peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w 
Ordynariacie Polowym związana została z Mi-
sjami świętymi, które stanowiły także duchowe 
przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000. Rozpoczęła się 1 grudnia 1996 roku,
w pierwszą niedzielę adwentu, we Wrocła-
wiu, w ówczesnym kościele garnizonowymi 
pw. św. Wincentego, z udziałem Biskupa Po-
lowego, księży kapelanów, generalicji, kadry
i żołnierzy garnizonu wrocławskiego.
Na szlaki nawiedzenia wyruszyła kopia obra-
zu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego 
ufundowanego w 1977 roku z inicjatywy o. 
Eustachego Rakoczego przez dziewięciu sę-
dziwych generałów II Rzeczypospolitej. Obraz 
ten, poświęcony przez kard. Stefana Wyszyń-
skiego w jego kaplicy domowej, został zło-
żony 22 maja 1977 roku w sanktuarium  na 
Jasnej Górze podczas Apelu Obrońców Boga, 
Honoru i Ojczyzny, w obecnością prawie dzie-
sięciu tysięcy kombatantów. Na szlak misyjnej 
peregrynacji wyruszył wizerunek Maryi z Dzie-
ciątkiem w Płaszczu Hetmańskim przybranym 
oznakami polskich formacji z lat 1914–1945, 
świadectwem wiernej i mężnej żołnierskiej 
służby Bogu i Ojczyźnie. Na dolnym boku 
ramy obrazu, na wstędze przepasującej dwie 
hetmańskie buławy, umieszczono łacińskie 
słowa: Surge Polonia – Powstań Polsko. Wi-
zerunek Hetmanki Żołnierza Polskiego wyru-
szający „na szlak misyjnej peregrynacji wśród 
żołnierzy Wojska Polskiego będzie mówić: 
«Powstań Polsko», powstań z upokarzającego 
zagubienia, nałogów, grzechu… Powstań i Ty, 
ukochany żołnierzu, do pełni „nowego stwo-
rzenia”. Nowego, poprzez odkrywanie „blasku 
prawdy” rozprzestrzeniającej się w prawym 
sumieniu człowieka służącego wiernie Najja-
śniejszej” – tak na łamach „Naszej Służby” pi-
sał na progu peregrynacji o. kpt. Jan Golonka, 
kustosz zbiorów jasnogórskich.
Wędrówce Hetmanki Żołnierza Polskiego 
przez Polskę szlakiem wojskowych świątyń, 
kaplic, garnizonów, jednostek także towarzy-
szyła „Nasza Służba”, dokumentując, z nu-
meru na numer, jej przebieg. Dzięki temu, tak 
jak to miało miejsce w wypadku peregrynacji 
Figury Fatimskiej, możemy po latach przywo-
łać obrazy tamtych świątecznych dni. Roz-
brzmiewają dźwięki orkiestr witających obraz 
i maryjne pieśni, prężą się żołnierskie szeregi, 
rozlegają serdeczne słowa powitań wygła-

szanych przez dowódców. „Ile trzeba trzeba 
było wiary i przywiązania do Kościoła, aby w 
takie zimno (-20 stopni) wyjść na powitanie, 
na ostrym wietrze odkryć głowę i klękać na 
śniegu” relacjonował na łamach „NS” czas 
Nawiedzenia w Hrubieszowie (13 XII 1998) śp. 
ks. płk Stanisław Obszyński. Witano Hetman-
kę Żołnierza Polskiego w „zielonych” garnizo-
nach, w dużych miastach, w których stacjono-
wało wojsko, także w miejscach szczególnych, 
m.in. w królewskim Krakowie. „Pewnie będą 
pytali dzisiaj, co się takiego w Krakowie wy-
darzyło. Ano, wydarzyło się. Wróciła normal-
ność” – mówił w Katedrze Wawelskiej, którą 
nawiedziła Hetmanka, kardynał Franciszek 
Macharski. W dziennikarskich relacjach nie 
sposób było przekazać tego, co nieuchwytne: 
indywidualnych, intymnych kontaktów z Bo-
giem, duchowych przeżyć, otwierania się żoł-
nierskich serc na Jego Słowo, na sakramenty. 
Tylko Bóg zna plon urodzaju, jaki wyrósł z po-
siewu peregrynacji rzuconego w żołnierskie 
serca, ze spotkania z Matką, która nas zna. 
17 i 18 maja na szlaku dobiegającej kresu pe-
regrynacji stanęła Katedra Polowa WP. Na Het-
mankę Żołnierza Polskiego oczekiwała przed 
świątynią Kompania Reprezentacyjna WP
z pocztem sztandarowym, a we wnętrzu kate-
dry tron przybrany bukietami biało-czerwonych 
kwiatów. Przed rozpoczęciem Mszy św. cele-
browanej pod przewodnictwem bp. Sławoja 
Leszka Głódzia koncertowały połączone orkie-
stry wojskowe i policyjne. Następnego dnia,
w dniu pożegnania obrazu Matki Bożej, w li-
turgii Słowa Bożego uczestniczyło kilkunastu 
biskupów z prymasem Józef Glempem i Nun-
cjuszem Apostolskim w Polsce abp. Józefem 
Kowalczykiem. Przybył Prezydent Rzeczypo-
spolitej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, minister 
obrony narodowej, generalicja. Wobec Het-
manki Żołnierza Polskiego zebrani na modlitwie 
dziękowali Bogu za osiemdziesiąt lat życia Ojca 
Świętego Jana Pawła II i modlili się za poległych 
pod Monte Cassino w rocznicę  bitwy. 
W imieniu Wojska Polskiego Hetmankę Żoł-
nierza Polskiego żegnał dowódca Wojsk Lądo-
wych gen. broni Zbigniew Zalewski, mówiąc 
m.in.: „Spraw, aby bezpieczeństwo naszej Oj-
czyzny i szczęście Narodu były przedkładane 
ponad wszelkie inne dobra, a wojsko pozosta-
ło trwałym i nienaruszonym ich gwarantem. 
Aby otrzymało godne miejsce w hierarchii 
społecznej”. 
Spod katedry polowej obraz Nawiedzenia 
ruszył na końcowy etap peregrynacji, do sto-
łecznych jednostek, instytucji i szpitali woj-
skowych. Maryja „Boża Pielgrzymka, niosąc 
na ramieniu Syna Bożego, jak ongiś niosła Go 
w swym łonie z Nazaret do Elżbiety, pójdzie 
dalej pocieszać, umacniać, jednoczyć” (kard. 
Stefan Wyszyński, Malbork, 18 VIII 1960).
Po latach, w marcu 2015 roku, w kopi Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
Maryja znów przybyła na wojskowy szlak 
Nawiedzenia, do Katedry Polowej WP, do żoł-
nierzy, kombatantów, służb mundurowych. 
Znów kieruje do nich zwięzły, pobrzmiewają-
cy żołnierskim stylem, rozkaz, wypowiedziany 
niegdyś na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
(J 2,5). On, Jej Syn, Jezus Chrystus.

                        Jędrzej Łukawy
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Obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza 
Polskiego podczas uroczystości pogrzebowych Polskiego podczas uroczystości pogrzebowych 
bp. Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana bp. Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana 
Osińskiego, 19 kwietnia 2010 r.Osińskiego, 19 kwietnia 2010 r.
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Fotoreportaż z perygrynacji kopii Cudow
w Katedrze Polow

Warszawa 21-2

Oczekiwanie na przyjazd Obrazu Matki Bożej CzęstochowskiejOczekiwanie na przyjazd Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Przed wejściem głównym do katedry polowejPrzed wejściem głównym do katedry polowej

Wiara i Kościół stanowiły zawsze nasze największe bogactwo i siłęWiara i Kościół stanowiły zawsze nasze największe bogactwo i siłę
– mówił podczas uroczystości ks. ppłk Władysław Kozicki,– mówił podczas uroczystości ks. ppłk Władysław Kozicki,
proboszcz katedry polowejproboszcz katedry polowej

Mszy św. koncelebrowanej przez kapelanówMszy św. koncelebrowanej przez kapelanów
Ordynariatu Polowego przewodniczył bp Józef GuzdekOrdynariatu Polowego przewodniczył bp Józef Guzdek

W niedzielne przedpołudnie przed obliczem Matki Bożej modlili się harcerze W niedzielne przedpołudnie przed obliczem Matki Bożej modlili się harcerze 
uczestniczący w dorocznym rajdzie „Arsenał” oraz kombatanciuczestniczący w dorocznym rajdzie „Arsenał” oraz kombatanci

Biskup polowy błogosławi małżeństwom podczas Mszy św. Biskup polowy błogosławi małżeństwom podczas Mszy św. 
sprawowanej w intencji rodzin wojskowychsprawowanej w intencji rodzin wojskowych
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wnego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
wej Wojska Polskiego
22 marca 2015 roku

Fot. Elżbieta Szmigielska-Jezierska,
ks. ppłk Władysław Kozicki, 

Krzysztof Stępkowski 

Przed wejściem głównym do katedry polowej

Obraz przywiózł do katedry o. Michał Strojecki, paulin z Jasnej GóryObraz przywiózł do katedry o. Michał Strojecki, paulin z Jasnej Góry

Biskup Józef Guzdek wita Matkę BożąBiskup Józef Guzdek wita Matkę Bożą
w imieniu Wojska Polskiego i służb mundurowychw imieniu Wojska Polskiego i służb mundurowych

Wierni zgromadzeni w katedrze polowejWierni zgromadzeni w katedrze polowej

O godzinie 21.00 odbył się Apel Jasnogórski, po O godzinie 21.00 odbył się Apel Jasnogórski, po 
którym rozpoczęło się czuwanie przygotowane przez którym rozpoczęło się czuwanie przygotowane przez 
młodzież ze wspólnoty „Kana Galilejska” oraz różaniec młodzież ze wspólnoty „Kana Galilejska” oraz różaniec 
w intencji zmarłych żołnierzy i kapelanóww intencji zmarłych żołnierzy i kapelanów

Posterunek honorowy pełnili żołnierze w mundurach wojsk lądowych, Posterunek honorowy pełnili żołnierze w mundurach wojsk lądowych, 
marynarki wojennej i sił powietrznychmarynarki wojennej i sił powietrznych

Pożegnanie kopii obrazu przed katedrą polową nastąpiłoPożegnanie kopii obrazu przed katedrą polową nastąpiło
około godz. 19. Obraz został przekazany do parafiiokoło godz. 19. Obraz został przekazany do parafii
Najświętszej Maryi Panny na Nowym MieścieNajświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście
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Księża kapelani uczestniczyli w porannej 
Mszy św. z nauką rekolekcyjną, która wygło-
sił o. Marek Metelica, gwardian klasztoru oo. 
kapucynów w Wałczu. W kazaniu zachęcał 
zebranych w katedrze polowej wiernych do 
pokory. – Chrześcijaństwo jest lekcją, która 
wymaga wielkiej odwagi w zmierzeniu się 
z własnym życiem. Wielkiej odwagi pokory 
oraz umiejętności słuchania drugiego czło-
wieka – powiedział.
Podkreślił, że wielkość człowieka rozpoznaje 
się w jego zdolności do bycia wiernym w rze-
czach małych. – Jezus daje nam znać: Kto
w małych rzeczach będzie wierny, temu wiel-
kie zostaną powierzone (…) We wrażliwości 
na rzeczy drobne kryje się budowanie wielko-
ści człowieka i więzi z Bogiem – powiedział.
Mszę św. z biskupem Guzdkiem koncele-
browali ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan 
Straży Granicznej, ks. ppłk Władysław Kozic-

ki, proboszcz katedry polowej oraz kapelani 
uczestniczący w odprawie.
Po Mszy św. kapelani mieli okazję do rozmowy
z biskupem polowym. Później odwiedzili Ko-
mendę Główną Straży Granicznej i uczestniczyli 
w odprawie z gen. bryg. Dominikiem Traczem, 
Komendantem Głównym tej formacji. – Podczas 
odprawy poruszone były zagadnienia związa-
ne z reorganizacją Straży Granicznej, kapelani 
zwrócili także uwagę na problemy duszpaster-
skie związane z napływem cudzoziemców. Du-
chowej opieki wymagają szczególnie ci, którzy 
znajdują się w ośrodkach dla cudzoziemców. 
Była to też okazja do wymiany doświadczeń 
w zakresie kondycji moralnej i duchowej naj-
młodszego pokolenia funkcjonariuszy i pra-
cowników Straży Granicznej – powiedział
„Naszej Służbie” ks. płk SG Zbigniew Kępa. 
Duszpasterstwo Straży Granicznej jest zorgani-
zowane w formie Dekanatu Straży Granicznej 

Mszą św. w katedrze polowej pod przewodnictwem biskupa polowego 
Józefa Guzdka rozpoczęła się 9 marca 2015 r. odprawa kapelanów Stra-
ży Granicznej. Kapelani tej formacji uczestniczą w odprawach kilka razy
w roku, ale po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w Warszawie,
w Komendzie Głównej Straży Granicznej. W odprawie uczestniczyli nie tyl-
ko kapelani wyznania rzymsko-katolickiego, ale także Kościołów: prawo-
sławnego, ewangelicko-augsburskiego i grekokatolickiego.

M ś k t d l j d d i t

Z odwagą pokoryZ odwagą pokory

Warszawa: odprawa kapelanów Straży GranicznejWarszawa: odprawa kapelanów Straży Granicznej

i funkcjonuje w ramach Ordynariatu Polowe-
go Wojska Polskiego. Posługa duszpasterska 
w Straży Granicznej została reaktywowana 
30 czerwca 1993 r. Na prośbę ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Mil-
czanowskiego i komendanta głównego Straży 
Granicznej płk. Jana Wojcieszczuka bp polowy 
gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź oddelegował 
z korpusu księży kapelanów Ordynariatu Po-
lowego WP pierwszego kapelana do posługi 
duszpasterskiej Straży Granicznej z siedzibą
w Kętrzynie. Obecnie do duszpasterstwa Straży 
Granicznej oddelegowanych jest 13 kapelanów 
Ordynariatu Polowego, podlegających dzieka-
nowi SG. Funkcję tę pełni ks. płk SG Zbigniew 
Kępa. Sprawę organizacji i funkcjonowania 
duszpasterstwa Straży Granicznej reguluje po-
rozumienie między komendantem głównym 
SG i biskupem polowym z maja 2007 r.

kes/jes

Uczestników uroczystości powitał prof. Marek 
Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego:
– Łączność między dzisiejszym Uniwersytetem 
a Szkołą Rycerską to jednak nie tylko sam bu-
dynek, ale też podobne zadania: kształcenie 
elit, kształcenie świadomych obywateli – po-
wiedział. Prof. Pałys wymienił przedmioty wy-
kładane w Szkole Rycerskiej i podkreślił, że da-
wała ona, podobnie jak współczesne uczelnie 
wyższe, wszechstronne wykształcenie. – Nie 
było wtedy sprzeczności mię-
dzy wykształceniem zawo-
dowym, a ogólnym. Treści
cywilne przeplatały się z woj-
skowymi, dlatego cieszy nas 
bardzo, że możemy dziś 
przypomnieć historię Szkoły 
Rycerskiej na sposób i w opra-
wie, którą rzadko widujemy 
na Uniwersytecie, ale która 
przypomina o naszej wspól-
nej tradycji – powiedział.
Ceremonii odsłonięcia tablicy 
dokonał gen. Stanisław Koziej 
z gen. Lechem Majewskim, 
dowódcą Generalnym Ro-

dzajów Sił Zbrojnych oraz rektorami wyższych 
szkół wojskowych. Tablica ufundowana zosta-
ła z inicjatywy Wojskowej Akademii Technicz-
nej i Uniwersytetu Warszawskiego. Generał 
Koziej odczytał list od Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. – Chociaż funkcjonowała 
tylko do roku 1794 do upadku Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej to uformowała umysły i serca 
wielu Polaków – napisał prezydent Komorow-
ski. – Kształciła elitę w najlepszym rozumieniu 

tego słowa. Ludzi doskonale 
rozumiejących dlaczego oraz 
w jaki sposób rozwijać i chro-
nić to dobro wspólne, które-
mu na imię Rzeczpospolita – 
napisał prezydent. Bronisław 
Komorowski podkreślił, że 
także od współczesnych ka-
detów wymaga się nie tylko 
„profesjonalizmu i doskona-
łego wykształcenia, ale także 
patriotyzmu i postawy współ-
odpowiedzialności za Ojczy-
znę”. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: przedstawiciele 
ministerstw Obrony Narodo-

Tablicę upamiętniającą założenie Szkoły Rycerskiej odsłonięto 18 marca 2015 r. na 
ścianie Pałacu Kazimierzowskiego, na terenie kampusu głównego Uniwersytetu War-
szawskiego. 15 marca br. minęła 250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, pierw-
szej nowożytnej uczelni o charakterze wojskowym na terytorium Rzeczpospolitej.

Tradycja odpowiedzialnych elit wojskowychTradycja odpowiedzialnych elit wojskowych

Pałac Kazimierzowski:  tablica upamiętniająca 250. rocznicę powstania Szkoły RycerskiejPałac Kazimierzowski:  tablica upamiętniająca 250. rocznicę powstania Szkoły Rycerskiej

wej i Edukacji Narodowej, Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego i podchorążowie wyż-
szych szkół wojskowych: Wojskowej Akademii 
Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Po-
wietrznych, Akademii Marynarki Wojennej 
oraz Akademii Obrony Narodowej. Obecny 
był także bp Józef Guzdek, ordynariusz woj-
skowy oraz ks. kpt. Ireneusz Biruś, kapelan 
Wojskowej Akademii Technicznej.
Uroczystość zakończyły odegranie hymnu 
Szkoły Rycerskiej „Święta miłości kochanej Oj-
czyzny” oraz defilada wojskowa.
Staraniem króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego i księcia Adama Kazimierza Czar-
toryskiego 15 marca 1765 założono Szkołę 
Rycerską w Pałacu Kazimierzowskim w War-
szawie. Program szkoły ułożył Anglik John Lin-
de, jej pierwszym komendantem został książę 
Czartoryski. Pełna nazwa brzmiała: Akademia 
Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości 
i Rzeczypospolitej.
Zadaniem szkoły było przygotowywanie mło-
dzieży do służby wojskowej i cywilnych za-
dań publicznych. Do wychowanków szkoły 
należeli m.in. Tadeusz Kościuszko, Jakub Ja-
siński, Józef Sowiński. Szkoła Rycerska zo-
stała zamknięta 30 listopada 1794 decyzją 
władz rozbiorowych po upadku insurekcji 
kościuszkowskiej.

kes/jes
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 26 marca
1889 r. w Żywcu, jako
syn Wincentego i Ka-
roliny z domu Mo-
lińska. Od 1899 r. 
uczęszczał do Gimna-
zjum w Wadowicach. 

W 1908 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w 
i wstąpił do Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. 30 czerwca 1912 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Ada-
ma Stefana Sapiehy. Po uzyskaniu święceń zo-
stał wikariuszem i katechetą w Pobiedrze koło 
Skawiny. W kwietniu 1915 r. został powołany 
do służby w armii austro-węgierskiej. Jako ka-
pelan 56. Galicyjskiego Pułku Piechoty uczest-
niczył w walkach na froncie wschodnim.
W sierpniu 1916 r. dostał się do niewoli rosyj-
skiej. W maju 1917 r. został zwolniony i prze-
kazany Duńskiemu Czerwonemu Krzyżowi. 
Przebywał w obozie dla inwalidów w Habel, 
a od grudnia 1917 r. w szpitalu w Wiedniu. 
W lutym 1918 r. jako kapelan 20. Galicyjskie-
go Pułku Piechoty wyjechał na front włoski. 
Był członkiem tajnej Organizacji „Wolność”, 
założonej przez oficerów Polaków, służących 
w armii austro-węgierskiej , ściśle związanej 
z POW. Podczas rozkładu moralnego oddzia-
łów austro-węgierskich na froncie włoskim 
na przełomie października i listopada 1918 r. 
przyczynił się do wycofania w zupełnym po-
rządku swego na teren Słowenii. Jak napisał 
w raporcie kapitan Juliusz Siwak: „W czasie 
odwrotu dodatnią rolę odegrał ks. Antoni 
Miodoński, który swym pogodnym usposo-

bieniem utrzymywał dobry nastrój wśród żoł-
nierzy i zachęcał ich do zachowania karności 
oraz posłuchu swoim oficerom – Polakom, 
który gorącymi słowami podnosił upadające-
go ducha, zagrzewał do wytrwałości, swoim 
taktem i powagą łagodził nieporozumienia, 
jakie tu i ówdzie miedzy żołnierzami powstały. 
Przebywając stale między nimi, wpajał im po-
czucie honoru żołnierza polskiego i miłości do 
ziemi ojczystej”. Z pułkiem w pełni wyekwi-
powanym i uzbrojonym dotarł do Nowego 
Sącza. Wstąpił do Wojska Polskieg, obejmując 
stanowisko kapelana 1. Pułku Strzelców Pod-
halańskich stacjonującego w Nowym Sączu. 
Był współtwórcą Uniwersytetu Żołnierskiego 
w tym mieście.
W 1922 r. został kierownikiem Rejonu Dusz-
pasterstwa Katolickiego i administratorem 
parafii wojskowej w Bielsku (obecnie Bielsko-
Biała). W latach trzydziestych był również 
katechetą w Szkole Zawodowej Żeńskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Bielsku. 1 stycznia 1930 r.
otrzymał awans na stopień proboszcza (pod-
pułkownika), a 19 marca 1938 r. na stopień 
dziekana (pułkownika). W 1935 r. został 
mianowany dziekanem Dowództwa Okręgu 
Korpusu nr X w Przemyślu. Był działaczem To-
warzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich i pre-
zesem Zarządu Głównego Związku Szlachty 
Zagrodowej. Przyczynił się do budowy kościo-
ła w Piątkowej koło Dobromila.
We wrześniu 1939 r. ewakuował się ze sztabem 
DOK Przemyśl na Węgry. W Budapeszcie dzia-
łał w tajnym Biurze Ewakuacyjnym o kryptoni-
mie „EWA” powołanym przy ataszacie wojsko-

Ksiądz pułkownik Antoni Miodoński (1889–1949)
– kapłan archidiecezji krakowskiej, dziekan Polskich Sił Powietrznych

wym poselstwa RP. Ułatwiał wyjazdy do Francji 
oficerom polskim internowanym na Węgrzech
i w Rumunii. Odgrywał rolę nieoficjalnego 
łącznika między obozami internowanych a po-
selstwem RP. Był członkiem utworzonego na 
Węgrzech „Komitetu Czterech”, reprezentują-
cego ugrupowania „Frontu Morges”. W 1940 
r. wyjechał do Francji, a po kapitulacji tego kra-
ju do Wielkiej Brytanii.
23 sierpnia 1940 r. został kapelanem 3 Bryga-
dy Kadrowej Strzelców stacjonującej w Moffat
w Szkocji. 15 lipca 1941 r. mianowano go 
dziekanem Polskich Sił Powietrznych. W czasie 
służby duszpasterskiej wśród polskich lotni-
ków dokonał 260 wizytacji w podległych mu 
jednostkach. Z jego inicjatywy utworzono Fun-
dusz Pomocy Jeńcom. Z ofiar zebranych od lot-
ników polskich kupiono i wysłano 4800 paczek 
dla jeńców polskich w Niemczech. Organizo-
wał świetlice lotnicze. 16 lipca 1943 r. wraz
z Biskupem Polowym Józefem Gawliną odpra-
wił uroczystości pogrzebowe gen. Władysława 
Sikorskiego.
W 1944 r. przekazał obowiązki dziekana Pol-
skich Sił Powietrznych ks. płk. Rafałowi Go-
golińskiemu. Po zakończeniu wojny powrócił 
do Polski. Jako emeryt zamieszkał w Zabłociu 
(obecnie cześć Żywca). Utrzymywał kontakty 
z oddziałami niepodległościowego podziemia.
Zmarł 3 lutego 1949 r. w Zabłociu. Spoczywa 
na Cmentarzu Przemienia Pańskiego w Żywcu.
Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Krzyżem 
Pro Ecclesia et Pontifice.

Bogusław Szwedo

Czy może być 
coś ważniejszego 
dla człowieka niż 
miłość i śmierć?
O tym, że nie ma 
nic ważniejszego, 
wiedział Dante Ali-

ghieri, gdy opiewał miłość do Beatrycze 
i wędrował przez wszystkie kręgi piekła, 
czyściec i raj w „Boskiej komedii”. I mo-
głoby się wydawać wielu współczesnym 
nastolatkom, łącznie z włoskimi, że mi-
łość ma wyłącznie perfekcyjnie zrobiony 
makijaż, burzę czerwonych włosów, ciu-
chy od Zary i wszystkie gadżety, z naj-
nowszym smartfonem na czele. Bo ta-
kie wydmuszki miłości podsuwa im 
współczesna popkultura, w której Dan-
te ze swoją „staroświecką” miłością się 
nie mieści. A jednak włoskie nastolatki 
zatęskniły za prawdą o miłości, jaką zo-
baczyły w filmie „Biała jak mleko, czer-

Dojrzeć miłość czyli dojrzewanie do miłości
wona jak krew”, który właśnie wchodzi 
na ekrany polskich kin. Film Giacomo 
Campiottiego, wg powieści Aleksandro 
D’ Avenia, znalazł się wśród bestsellerów 
kinowych we Włoszech.
Producent Michał Kondrat szanuje widzów, 
więc sprowadza i produkuje dla nich filmy do-
bre, piękne i dające do myślenia. To dzięki nie-
mu widzowie mogli oglądać m.in. „Cristiadę”, 
„Gdy budzą się demony”…
Tak się zastanawiałam na pokazie prasowym 
filmu „Biała jak mleko, czerwona jak krew”
w kinie „Wisła”, czy dziennikarzom zależy na 
tym, żeby ich nastoletnie dzieci zobaczyły coś 
więcej niż najnowszy model smartfona? Ce-
lowo stawiam to prowokacyjne pytanie jako 
dziennikarka i matka. Bo przecież to zawód nie-
zwykle absorbujący, w którym we współczesnej 
pogoni za newsem – dla nastoletnich dzieci
i ich problemów, związanych z dojrzewaniem, 
coraz mniej miejsca. Prawdziwa miłość nie zby-
wa młodego człowieka smartfonem i znajduje 

czas na priorytety. A dziennikarzy, którzy przy-
jęli zaproszenie na pokaz prasowy filmu, na 
sali było tak niewielu. Kolejna szansa również
dla ich nastoletnich dzieci  zlekceważona?
Niech żałują, a może jednak nie przegapią tego 
filmu? Może warto odpuścić tego kolejnego 
nic nie znaczącego (poza kolejną wierszówką) 
newsa, i pójść z nastoletnim synem czy córką 
razem do kina na ten wartościowy film. W logi-
ce ekonomii miłości między rodzicami a dzieć-
mi to wspólne wyjście do kina może okazać 
się nowym otwarciem. Zapewniam, że będzie
o czym porozmawiać na poważnie. Chociaż 
film o poważnych sprawach mówi pogodnie 
tam, gdzie nie ma miejsca na pusty rechot, 
brzmiący fałszywie.
To film nie tylko dla nastolatków i ich sposo-
bów przeżywania najważniejszych spraw.

Biała jak mleko, czerwona jak krew, 2013, reż. 

Giacomo Campiotti, 102 min.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

ghieri gdy opiewał m
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„Spowiedź furtkowa” to synkretyczna prak-
tyka łącząca sakramentalną spowiedź z bar-
dzo rozbudowanym rachunkiem sumienia 
(dotyczącym zwykle wyłącznie 1. przykazania 
Dekalogu i prowadzonym pod kierunkiem 
spowiednika w czasie spowiedzi), modlitwą 
o uwolnienie (czasem w formie uroczyste-
go egzorcyzmu) i elementami psychoterapii 
(np. uzdrawianiem obrazu ojca). Opiera się 

na założeniu, że niektóre czyny z życia pe-
nitenta, a nawet jego przodków, otwierają 
„furtki” złemu duchowi. „Spowiedź furtko-
wa” ma te „furtki” zamknąć. W styczniu br. 
komisja Wydziału Teologicznego KUL wydała 
opinię, w której zdecydowanie skrytykowała 
tę praktykę.
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr 
hab. Józef Kloch potwierdził, że na niedaw-

W przeddzień Świąt Wielkanocnych należy skorzystać z sakramentu pokuty i pojed-
nania, aby w pełni przeżyć Święte Triduum Paschalne. Tymczasem w ostatnich tygo-
dniach sporo zamieszania wprowadziła informacja o stosowanej przez niektórych 
duszpasterzy formie tzw. spowiedzi furtkowej. Poniżej zamieszczamy stanowisko 
Konferencji Episkopatu Polski, która podjęła decyzję o zakazie stosowania tego ro-
dzaju praktyki. Biskupi jednoznacznie stwierdzili, że właściwą formą jest „wypróbo-
wana i przyjęta w Kościele praktyka spowiedzi generalnej”.

Episkopat zakazał tzw. „spowiedzi furtkowej”Episkopat zakazał tzw. „spowiedzi furtkowej”
nym zebraniu plenarnym KEP biskupi prze-
analizowali ten problem i podjęli decyzję
o zakazie stosowania tej praktyki.
W piątek 20 marca, decyzję tę upublicznio-
no. W dokumencie czytamy, iż „Konferencja 
Episkopatu Polski podczas 368. Zebrania 
Plenarnego, które odbyło się w Warszawie
w dniach 11-12 marca 2015 r., po zapozna-
niu się z opinią komisji teologicznej w spra-
wie tzw. spowiedzi furtkowej, na podstawie 
art. 9 Statutu KEP podjęła decyzję o zakazie 
stosowania tej praktyki. Właściwą formą jest 
wypróbowana i przyjęta w Kościele praktyka 
spowiedzi generalnej, sprawowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi 
sakramentu pokuty i pojednania”.

Na podst. inf. KEP

KAI: Zdarzyło się Ojcu, że penitent pro-
si w konfesjonale o spowiedź „furtko-
wą”?
O. Jordan Śliwiński OFCap.: Zgłaszali się do 
mnie zarówno penitenci, którzy taką spo-
wiedź odbyli lub chcieli odbyć jak i księża, 
którzy ją praktykowali. Spowiedź „furtkowa” 
to celebracja sakramentu pokuty połączona 
z rodzajem modlitwy wstawienniczej. Po wy-
znaniu grzechów penitent, odpowiadając na 
pytania kapłana, mówi o różnych sytuacjach 
swojego życia, zaś część wydarzeń, których 
dotyczą, mogły być w ich ocenie ewentual-
nymi „furtkami” – i stąd ta nazwa – dla dzia-
łalności demonicznej w jego życiu. I mogą to 
być doświadczenia np. kontaktów z okulty-
zmem. Spotkałem się z różnymi formularzami 
tych pytań, które krążą wśród duchownych, 
niektóre są bardzo rozbudowane, zawierają 
nawet kilkaset pytań, łącznie z pytaniami
o członków rodziny, czy nie należeli do jakichś 
grup religijnych czy parareligijnych, dalekich 
od Kościoła, masonerii. Te formularze różnią 
się od siebie, są pytania o pewne zjawiska kul-
turowe, które mogły być jakąś „furtką”, czyli 
tworzyć przestrzeń dla działań demonicznych 
w życiu konkretnego penitenta.

KAI: Tkwi w tym przekonanie, że dzia-
łania przodków zniewalają ich potom-
ków?
– Nie tylko przodków to dotyczy, bo są pyta-
nia, czy słuchali zespołów rockowych, muzyki 
wrogiej chrześcijaństwu, które też uznawane 
są za „furtki” działania demonicznego. Do-
tyczy to także horoskopów czy korzystania
z porad wróżek.

KAI: Odpowiedzią na to zjawisko jest 
dokument wydany przez Komisję Teo-
logiczną KUL.

– Tak. Zawiera on jasną analizę zjawiska, ale 
pamiętajmy, że zasadnicze znaczenie będzie 
miał dokument wydany przez pasterza, pa-
sterzy czyli biskupów.

KAI: Skąd się biorą te niepokoje u wier-
nych i potrzeba spowiedzi „furtkowej”?
– Ludzie stykają się z pewnymi zjawiskami 
i odnoszą wrażenie, że mają one negatyw-
ny wpływ na ich życie. Uświadamiają sobie 
później, że horoskopy, kontakt z różnymi 
produktami magicznymi, pewnymi postacia-
mi medycyny alternatywnej, opierają się na 
podstawach światopoglądowych zupełnie 
różnych, albo wręcz wrogich wobec naucza-
nia chrześcijańskiego czy katolickiego. Po-
wstaje dylemat czy rzeczywiście te kontakty 
były otwarciem się na działanie złego ducha, 
zwłaszcza, że część kaznodziejów, ulegając, 
jak sądzę, wpływom publikacji związanych
z tzw. czwartą falą zielonoświątkową, bardzo 
często podkreślała momenty demonicznego 
oddziaływania. One trafiały do popularnego 
katolicyzmu i gdzieś tam pokutują. Na przy-
kład w powieściach Franka Perettiego, które 
rzeczywiście są odległe od katolicyzmu.

KAI: Każdy grzech jest furtką i umożli-
wia działanie złego ducha.
– Na to Kościół ma jedną odpowiedź – Jezusa 
Chrystusa i Jego zbawczą śmierć na krzyżu 
oraz Jego zmartwychwstanie. Natomiast 
uobecnienie łaski płynącej z misterium pas-
chalnego Chrystusa to doświadczenie sakra-
mentalne – dla kogoś, kto nie jest ochrzczo-
ny to będzie chrzest, zaś dla ochrzczonych 
– sakrament pokuty i możliwe umocnienie
w sakramencie Eucharystii.

KAI: Czy w pragnieniu odbycia spowie-
dzi „furtkowej” nie ma powątpiewania, 

że sakrament pokuty jest niewystarcza-
jący i trzeba coś do niej „dorzucić”?
– To jest efekt braku katechezy, odpowied-
niego nauczania i przyswojenia zasad katolic-
kich i rozumienia teologii katolickiej, w której 
Jezus Chrystus zwycięża złego ducha. Zdaje 
się, że w niektórych kręgach więcej mówi się
o działaniu złego ducha niż wyzwoleniu, któ-
re przynosi Jezus Chrystus.
Tu jest też problem całej naszej pobożności 
ludowej – mieliśmy kiedyś dużo nabożeństw 
i litanii, uświęcających naszą pracę i życie – 
święcono ziarno, pola, obejścia, byli czczeni 
patroni prac na roli. To pomagało przeżyć 
prawdę o Bogu, obecnym w naszym życiu. 
W pewnym momencie ta pobożność zaczęła 
zanikać, a my obecnie nie potrafimy przenieść 
jej do naszej codzienności. Współczesność
w ogóle nakłania nas do rozdzielania świa-
tów – świata prywatnego od zakładu pracy, 
żyjemy i poruszamy się w równoległych świa-
tach wartości i systemach swoistej rytualności 
– jakiejś partii, korporacji, przeżywania wiary. 
Egzystują one obok siebie a niektóre ich ele-
menty z tych sfer mogą być ze sobą sprzecz-
ne. Może więc pojawić się zagubienie nieraz 
połączone z brakiem informacji i formacji, do-
brej znajomości nauczania i dokumentów Ko-
ścioła. A także brak wiedzy działania według 
Ducha, która uchroniłaby wiele osób przed 
skutkami takich działań, które przynoszą wię-
cej zamieszania niż korzyści.

KAI: Czy nie ujawnia się tu pokusa trak-
towania modlitwy o uwolnienie jak 
aspiryny? Szybko i bez wysiłku?
– Jest to efekt niezrozumienia działalności 
sakramentalnej, braku świadomości, że mu-
simy obok sakramentu, wejścia w łaskę, jaką 
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie, dołożyć coś jeszcze. 

O. Śliwiński: spowiedź „furtkowa” to poważny sygnał dla duszpasterzyO. Śliwiński: spowiedź „furtkowa” to poważny sygnał dla duszpasterzy

Powodzenie spowiedzi „furtkowej” jest poważnym sygnałem dla duszpasterzy, gdyż ujawnia braki formacji wiernych
– mówi w wywiadzie dla KAI znany duszpasterz o. Jordan Śliwiński OFCap. Założyciel Szkoły dla spowiedników zaleca też, 
co powinni robić wierni i duszpasterze, żeby sakrament pojednana był owocny.
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Uznanie, że sama spowiedź była niewystar-
czająca. Więc na zasadzie swoistego „prze-
słuchania” dokładamy do niej odpowiedzi na 
kwestionariusz z wielką ilością, nawet setką
i więcej pytań i to jest swoista próba przece-
dzenia wszystkiego. Przecedza się komara, 
a przeocza się wielbłąda. Gdyż w centrum 
chrześcijaństwa jest zaufanie do Boga miło-
siernego, Który posłał swojego Syna Jezusa 
Chrystusa, Który dał nam wolność, ciągle 
wspomaga nas swoją łaską przez sakramenty, 
poprzez posługę Kościoła.
Musi tu być podjęty wysiłek – formacyjny i na-
uczania – i te dwa wysiłki muszą się spotkać 
– człowiek musi mieć okazję żeby gdzieś na-
uczanie Kościoła wysłuchać, a z drugiej strony 
musi chcieć słuchać, chcieć formować się.
Ostatnio mamy do czynienia z wieloma prze-
jawami niezdrowego zainteresowania dzia-
łaniem złego ducha. Zainteresowanie dema-
skowaniem zła staje w centrum przesłania 
chrześcijańskiego, gdy tymczasem najważ-
niejsze jest to, że Chrystus przyszedł zbawić 
człowieka, że Bóg kocha każdego człowieka, 
a gdy diabeł wchodził w drogę, to go deptał. 
Tego trzeba uczyć chrześcijan – że mają ko-
chać Boga i bliźniego, a jeśli zły wchodzi mu 
w drogę mają go odrzucać mocą Chrystusa, 
ale jest to konsekwencja przyjęcia Chrystusa. 
I tej kolejności nie można przestawiać.

KAI: Co powiedziałby Ojciec osobie, któ-
ra chce odbyć spowiedź „furtkową”?
– Poradziłbym, żeby się dobrze, solidnie 
przygotował do spowiedzi; że spowiedź 
ma działanie wyzwalające i uzdrawiające. 
Jeżeli zmaga się z konkretnym problemem
w swoim życiu, poradziłbym mu żeby po-
szukał stałego spowiednika. A on pomoże 
mu rozeznać, czy jest to problem natury du-
chowej czy psychologicznej nie czekając na 
„przewrotkę”, że być może coś się zmieni 

jak w kalejdoskopie. Zamiast tego otrzyma 
pewne itinerarium, bo chrześcijaństwo jest 
pewną drogą, wymagającą wysiłku pójścia 
za Chrystusem. Wiąże się z odejściem od 
zła, ale to proces a nie jednorazowa pigułka 
uzdrawiająca. Jeśli zaś rozpoznałbym prze-
jawy działania demonicznego, odesłałbym 
penitenta do egzorcysty.

KAI: Ale nie jest łatwo świeckiemu zna-
leźć stałego spowiednika.
- Do takiej potrzeby trzeba dojrzeć, do pra-
gnienia stałego spotykania się z Chrystusem, 
do kierownictwa duchowego, czyli także do 
rozmowy poza konfesjonałem. Możliwości 
znalezienia stałego spowiednika jest coraz 
więcej, ale też coraz więcej osób ich szuka. 
To często ludzie zaangażowani w działalność 
społeczną czy charytatywną, którzy chcą ro-
zeznawać, podejmować jak najlepsze wybo-

ry. Oczekują pomocy, wsparcia 
etycznego i teologicznego.
Spotykam coraz więcej ka-
płanów, którzy twierdzą, że 
wielu świeckich prosi ich o ta-
ką możliwość. Pojawiają się 
kolejne grupy zaangażowane 
w Kościół, których członkowie 
uświadamiają sobie, że po-
trzebują kogoś, kto będzie im 
towarzyszył na drodze. To do-
bra rękojmia rozwoju. Gdy oj-
ciec prowincjał przeprowadza 
wizytację w klasztorze zawsze 
pyta nas, czy mamy stałych 
spowiedników, bo to bezcenna 
pomoc w rozwoju duchowym. 
To gwarancja bezpieczeństwa, 
że ktoś czuwa nade mną, mój 
współbrat i mój Kościół. To od-
nosi się również do świeckich.

KAI: Szkoła dla spowiedni-
ków, która Ojciec założył
i prowadzi też odpowiada 
na to zapotrzebowanie.
– Jest to efekt tego, że sama 
formacja seminaryjna w pew-
nych sytuacjach nie wystar-
cza spowiednikom. W wyniku 

konfrontacji z rozmaitymi tendencjami spo-
łecznymi, problemami kulturowymi czy peni-
tentami, którzy mają szczególne wymagania, 
powstała potrzeba dokształcenia spowiedni-
ków. Ich penitenci stawiają ich wobec specy-
ficznych problemów moralnych, na przykład 
w służbie zdrowia, bioetyki, biznesie, edukacji.
W tym wypadku potrzebne są bardziej wy-
specjalizowane instrumenty żeby pomóc im 
w różnych dylematach moralnych.

KAI: Czy dokument Komisji Teologicz-
nej KUL wystarczy, czy na temat tych 
praktyk powinien wypowiedzieć się 
Episkopat?
– Powinien chyba wypowiedzieć się biskup 
miejsca, w którym ta spowiedź jest szcze-
gólnie popularna. Ocena Komisji Teologicz-
nej jest jasna, ale nie ma waloru dokumentu 
pasterskiego. Ten problem odzwierciedla 
problem naszego duszpasterstwa. Wszyscy 
zakładamy, że potrafimy się spowiadać, że 
wiemy, jak się to robi, ale wciąż potrzebna 
jest dobra i systematyczna katecheza po-
święcona sakramentom. Jeżeli w programie 
duszpasterskim Kościoła w Polsce sakrament 
pokuty jest obecny, to bardzo dobre, trzeba 
więcej mówić o tym sakramencie. Poświęcać 
mu katechezy i rekolekcje. Nieraz jesteśmy 
przekonani, że potrafimy się spowiadać, ale 
jeśli nasza spowiedź nie zmienia się przez 
20-30 lat, oznacza to, że człowiek nie rośnie. 
Zdarzają się penitenci posługujący się for-
mułami, które nie zmieniły się od czasów ich
I Komunii św., i którzy mówią, że nie słuchali 
mamusi, a mają już wnuki.
Problem spowiedzi „furtkowej” pokazuje 
też potrzebę, która się pojawia u wiernych 
– różnych form modlitwy wstawienniczej. 
To cenna modlitwa, ale nie w takim miejscu 
jak sakrament pokuty. Ona występuje w róż-
nych tradycyjnych formach, w nowennach
i nabożeństwach. To także przestrzeń dla po-
sługi różnych wspólnot modlitewnych. Wciąż 
potrzebujemy tego typu form wspólnotowej 
modlitwy w intencji konkretnych ludzi i spraw. 
To sygnał dla duszpasterzy, że trzeba te mo-
dlitwy rozwijać i wzbogacać to, co dobre.

Rozmawiała Alina Petrowa-Wasilewicz

Furta do krypty Bazyliki Santa Maria in CosmedinFurta do krypty Bazyliki Santa Maria in Cosmedin

Konfesjonał w Bazylice św. Piotra w RzymieKonfesjonał w Bazylice św. Piotra w Rzymie
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W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski
8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu, kiedy 
tak nas prosił, „abyśmy zachowali to dzie-
dzictwo, któremu na imię Polska”, Jan Pa-
weł II mówił m.in.:… „prawo do ziemi nie 
przestaje być podstawą zdrowej ekonomii
i socjologii… z całego serca życzę mojej Oj-
czyźnie, ażeby to, co było siłą Polaków na-
wet w najtrudniejszych okresach dziejów: 
osobisty związek z ziemią, nie przestało nią 
być również i w naszym uprzemysłowionym 

pokoleniu. ... To życzenie łączy się z następ-
nym. Ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby 
„czynił ją sobie poddaną” — i na tym pano-
waniu człowieka nad ziemią oparł podsta-
wowe prawo człowieka do życia. Prawo do 
życia łączy się z powołaniem rodzinnym i ro-
dzicielskim człowieka: „...mężczyzna opusz-
cza ojca swego i matkę swoją i łączy się
z żoną swoją tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem” (Rdz 2, 24). I tak jak ziemia z opatrz-
nościowego ustanowienia Stwórcy przynosi 
plon, podobnie też to zjednoczenie w miło-
ści dwojga osób: mężczyzny i kobiety owo-
cuje nowym życiem ludzkim. To życiodajne 
zjednoczenie osób uczynił Stwórca pierw-
szym sakramentem, a Odkupiciel potwier-
dził ów odwieczny sakrament miłości i życia
i nadał mu nową godność, wyciskając na 
nim pieczęć swojej świętości. Prawo czło-
wieka do życia związane jest z ustanowienia 

Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzyża 
z sakramentalnym i nierozerwalnym małżeń-
stwem… Od tego, jaka jest rodzina, zależy 
naród, bo od tego zależy człowiek. Więc 
życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym 
rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, 
ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać
w oparciu o nierozerwalną więź małżonków 
– rodziców, w klimacie rodziny, którego nic 
nie jest w stanie zastąpić. I życzę, i modlę 
się o to stale, ażeby rodzina polska dawała 
życie, żeby była wierna świętemu prawu ży-
cia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do ży-
cia w tym momencie, w którym poczyna się 
on jako człowiek pod sercem matki, godzi się 
pośrednio w cały ład moralny…”.
Święci zawsze mówią jednym głosem. A Ci, 
których wykarmiła polska ziemia – święty Pa-
pież Jan Paweł II i Sługa Boży kardynał Stefan 
Wyszyński słuchali najpierw Boga, by popro-
wadzić ludzi do życia Bogiem w pełni czyli 
szczęścia.
To szczęście nie ma nic wspólnego z kompul-
sywną euforią, wspomaganą używkami, po 
której depresyjny dół coraz głębszy. A takie 
falsyfikaty szczęścia podsuwa dziś świat re-
klamy i mediów…
Tak się pięknie, bo Maryjnie, złożyło, że przed 
Uroczystością Zwiastowania Pańskiego, kie-
dy Maryja powiedziała tak „Świętemu, któ-
re się w niej poczęło”, do Katedry Polowej 
WP zawitała kopia Jej jasnogórskiego wize-
runku. To przed tym obliczem naród polski 
na Jasnej Górze w 1956 r. po raz pierwszy 
złożył swoje jasnogórskie śluby. Przed Kró-
lową Polski w godzinie Apelu Jasnogórskie-
go, 21 marca 2015 r. ks. płk Zbigniew Kępa,
w imieniu diecezji polowej, powtórzył frag-
ment ślubów, słowa spisane i omodlone
w więzieniu stalinowskim przez Prymasa 
Wyszyńskiego: „Maryjo, Hetmanko Żołnierza 
Polskiego, Wzywamy pokornie Twej pomocy 
i miłosierdzia w walce o dochowanie wier-
ności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi 
świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie naszej 
świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, po-
święconej Twojemu Sercu Niepokalanemu
i Sercu Syna Twego. Pomnij Matko, Dziewi-
co, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie 
Naród, który pragnie nadal pozostać Króle-

Przyrzekliśmy Matce…Przyrzekliśmy Matce…

Nie przestaje do nas mówić… Tyle że z domu Ojca jego słowa brzmią z jeszcze 
większą mocą. Zwłaszcza dziś, gdy tyle już zdążyliśmy popsuć na tej darowanej 
nam przez Boga ziemi naszego życia. Jeśli się jakiemuś polskiemu katolikowi wy-
daje, że można te słowa puścić mimo uszu, serca i sumienia, jeśli się wydaje, że 
się zdezaktualizowały, to oszukuje nie tylko siebie, ale też innych braci w wierze. 
A to już wymiar grzechu społecznego. Przypomnijmy więc, co święty Jan Paweł II 
mówił o związku świętości ziemi ze świętością życia i świętością małżeństwa jako 
związku mężczyzny i kobiety. Przed 10 rocznicą jego śmierci (2 kwietnia), w dniu 
świętości życia (25 marca), w roku ustanowionym przez polski Sejm Rokiem Jana 
Pawła II (2015) to słowa rozświetlające sumienia, zaciemnione przez mgławice 
ideologii. To słowa prawdy, która jak miecz obosieczny oddziela światło od ciem-
ności, gdziekolwiek pełzają światłocienie. Rewolucja kulturowa, którą chcą dziś 
nam fundować lewicowo-liberalni ideolodzy genderyzmu, podkłada szatański 
dynamit pod świat Bożego ładu świętości życia. Papież rodziny, prorok naszych 
czasów, nie przestaje głosić ocalającej prawdy. 

Święty i świętość życia
stwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca 
wszystkich narodów ziemi. Amen”.
Święty Prymas Tysiąclecia zobowiązał nas
w sumieniu do wypełnienia ślubu, funda-
mentu cywilizacji miłości: „Święta Boża Ro-
dzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy 
Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betle-
jemski, że odtąd wszyscy staniemy na stra-
ży budzącego się życia. Walczyć będziemy
w obronie każdego dziecka równie mężnie, 
jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność 
Narodu. Dar życia uważać będziemy za naj-
większą łaskę Ojca wszelkiego życia i za naj-
cenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski – przyrzekamy! Matko Chry-
stusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać 
na straży nierozerwalności małżeństwa, 
bronić godności kobiety, czuwać na progu 
ogniska domowego, aby przy nim całe życie 
Polaków było bezpieczne.”
– Mamo, Pan Bóg się nie pomylił, narodziłem 
się z miłości – te słowa pięknej piosenki, wy-
śpiewane w imieniu tych, którym nie pozwo-
lono się narodzić, mówią właściwie wszystko 
na ten temat.
Wobec prawdy nauczania papieża Jana Paw-
ła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, naszych 
niezawodnych przewodników do świętości, 
wszelkie dyskusje o in vitro, kiedy życie po-
czyna się nie pod sercem matek, ale na szkle, 
kosztem swoich braci i sióstr, czy też próby 
redefinicji małżeństwa – obnażają swój tra-
giczny bezsens i kłamstwo wymierzone nie 
tylko przeciw Bogu, ale i człowiekowi.
„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” słyszymy 
w Księdze Rodzaju… A ideolodzy gender 
próbują zwieść pogubionych, przekonując, 
że mają „doskonalszy” pomysł (ach ta ludzka 
pycha nadmuchiwana przez szatana). 
Ostatnio nawet sławni projektanci mody, 
para homoseksualistów Dolce i Gabbana, 
publicznie zakwestionowali prawo takich 
par do adopcji dzieci, uznając wyłącznie tra-
dycyjną rodzinę za środowisko, w którym 
mają wzrastać dzieci. Wbrew hałaśliwej pro-
pagandzie środowisk gejowskich, motywo-
wanych ideologią gender.
Czy naprawdę brak człowiekowi wyobraźni
w obliczu takich faktów, jak hodowle ludzi 
na farmach surogatek w Indiach dla boga-
tych par homoseksualistów. Puszka Pandory 
została otwarta przez prawodawstwo czyli 
legalizowanie prawa antybożego. 
Świat „pieniądza, który nie służy, ale rządzi” 
człowiekiem, wobec globalizacji ideologii 
gender, staje się upiornym światem auto-
destrukcji. Jego dramat to zawsze ta sama 
odsłona zaciemnionego sumienia, które nie 
tylko odbiera rozum, ale i wyobraźnię. 
Jan Paweł II nazywał te próby podważania 
Bożego ładu „cywilizacją śmierci” w opozycji 
do cywilizacji świętości życia.

Święty Janie Pawle II, papieżu rodziny, módl 
się, byśmy pozostali wierni Jasnogórskim 
Ślubom Narodu Polskiego i bronili świę-
tości życia.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ja, człowiek,
jestem darem Boga
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Warszawa-Boernerowo
W sobotę, 21 marca odbyły się archidiecezjalne eliminacje piłki halowej dla 
ministrantów o Puchar KnC (od słów hymnu ministranckiego „Króluj nam 
Chryste”). Parafię wojskowo-cywilną pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na Boer-
nerowie reprezentowały dwie drużyny: ministranci i lektorzy młodsi. Obydwie 
drużyny odniosły sukces sportowy w swoich kategoriach: lektorzy młodsi zostali 
mistrzami archidiecezji, natomiast ministranci zajęli II miejsce w archidiecezji 
warszawskiej. Drużyna lektorów młodszych będzie reprezentować archidiecezję 
warszawską na Mistrzostwach Polski, które odbędą się w Elblągu 1-2 Maja 2015 
roku. W niedzielę na Mszy św. o godz. 12:00, ks. płk Jan Domian, proboszcz 
parafii, pogratulował ministrantom – piłkarzom i wraz z ich opiekunem, ks. 
ppor. Maksymilianem Jezierskim, wręczył upominki, wyrażając w ten sposób 
wdzięczność i doceniając ich osiągnięcia. Do gratulacji dołącza się redakcja
„Naszej Służby”.                                                                                          mj,ar 

Rzeszów
Żołnierze garnizonu rzeszowskiego przygotowali 20 marca w kościele gar-
nizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski  nabożeństwo Drogi Krzyżowej
z rozważaniami opartymi na kanwie tekstów patriotycznych m.in. pamiętników 
obrońców Lwowa z 1918 roku, żołnierzy II wojny światowej, represjonowanych 
Żołnierzy-Górników i bohaterów powojennego podziemia niepodległościowe-
go. Nabożeństwu przewodniczył ks. płk Tomasz Anisiewicz, proboszcz Parafii 
Wojskowej. Rozważania odczytali kpt. Lesław Litwin z rzeszowskiej delegatury 
Wojskowej Komendy Transportu, kpt. Jan Jastrzębski z 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich, Roman Zimny, członek Zarządu Okręgowego Związku Represjo-
nowanych Żołnierzy-Górników, mł. chor. szt. Piotr Łutczyn z Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz przedstawiciel Związku Strzeleckiego im. 
Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Asystę przy krzyżu wystawili Strzelcy Jednostki 
Strzeleckiej nr 2021. Tekst rozważań przygotowano na podstawie opracowania 
„Patriotyczne Drogi Krzyżowe” przesłane przez uczestników konkursu, ogłoszo-
nego w 2006 roku przez Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie. Uro-
czystość była wyrazem hołdu dla żołnierzy i patriotów ziemi podkarpackiej za 
ich świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do 
tradycji historycznych. Za cierpienia i krew przelaną w obronie Ojczyzny.       wt

Przemyśl
W Parafii Wojskowej w Przemyślu w czwartą niedzielę Wielkiego Postu (15 mar-
ca) rozpoczęły się rekolekcje dla służb mundurowych Garnizonu Przemyśl. Na-
uki głosi ks. Wojciech Wojtas, prefekt i wykładowca Seminarium Duchownego
w Przemyślu.
W pierwszym dniu, w ramach Gorzkich Żali, Przemyski Chór Kameralny działa-
jący przy Towarzystwie Muzycznym w Przemyślu pod batutą Andrzeja Gurana 
wykonał pieśni pasyjne.
Zwieńczeniem rekolekcji była Msza św. odprawiona w środę 18 marca pod 
przewodnictwem bp. Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji prze-
myskiej.                                                                                                          xgb

Bartoszyce
W sobotnie popołudnie 14 marca br. do garnizonu 
Bartoszyce przybył bp Józef Guzdek, by udzielić sa-
kramentu dojrzałości chrześcijańskiej dwudziesto-
osobowej grupie młodzieży z Parafii Wojskowej pw. 
św. Jana XXIII.
Ordynariusza Polowego powitali wraz z ks. ppłk Mar-
kiem Wojnowskim, proboszczem parafii, płk Woj-
ciech Dobrzyń, zastępca dowódcy 20. Bartoszyckiej 
Brygady Zmechanizowanej i ppłk Edward Dybowski, 
reprezentujący dowódcę 9. Warmińskiego Pułku Roz-
poznawczego.
W darze ołtarza młodzież przyniosła dla parafii nowy 
Mszał Rzymski.
Po zakończanej liturgii młodzież podziękowała Księ-
dzu Biskupowi, ofiarując w darze symbol Bartoszyc, 
akwarelę przedstawiającą wizerunek Bramy Warmiń-
skiej, natomiast Dowódca Garnizonu ofiarował grafi-
kę bartoszyckiego Kościoła Wojskowego.          mw

Braniewo
W niedzielę 15 marca w parafii wojskowo-cywilnej 
pw. św. Wojciecha w Braniewie podczas Mszy św. 
Biskup Polowy udzielił sakramentu bierzmowania 
młodzieży z parafii (20 osób) oraz z cywilnej Parafii 
pw. Św. Krzyża (9 osób).
Na początku Eucharystii Biskupa Polowego i wszyst-
kich zgromadzonych powitał proboszcz.ks. mjr Ma-
riusz Antczak. Biskup Polowy na pamiątkę przyjęcia 
sakramentu wręczył młodzieży różańce i Katechizm 
Kościoła Katolickiego „Youcat”. Uroczystości zakoń-
czyły się pasterskim błogosławieństwem i wspólnym 
zdjęciem.                                                           xma

Bemowo Piskie
Biskup Józef Guzdek 14 marca, udzielił sakramentu 
bierzmowania 42 dziewczętom i chłopcom z para-
fii wojskowej w Bemowie Piskim. Byli to uczniowie 
trzech gimnazjów z Białej Piskiej, Orzysza i Drygał 
oraz mieszkańcy Bemowa Piskiego. W grupie znala-
zło się trzech żołnierzy zawodowych.
Podczas uroczystości, na prośbę ks. kpt Stanisława 
Denysa, proboszcza parafii, ordynariusz wojskowy 
poświęcił obraz patrona parafii św. Brata Alberta 
Chmielowskiego. W tym roku przypada 20-lecie ist-
nienia parafii wojskowej w Bemowie Piskim i 10-le-
cie poświęcenia kościoła parafialnego.
W uroczystości uczestniczyli kapłani z sąsiednich 
parafii na czele z ks. kan. Piotrem Butrymowiczem, 
dziekanem dekanatu Biała Piska. Obecny był  mjr Ar-
tur Żuber, zastępca Ośrodka Szkolenia Poligonowe-
go Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim.
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