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 Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
 Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!



2

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA KWIECIEŃKWIECIEŃ
Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć umacniającej 
obecności Zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.

Numer zamknięto 27 kwietnia 2015 r.

Na zdjęciu: Posterunek honorowy 
podczas peregrynacji obrazu
„Jezusa Miłosiernego”, Bydgoszcz,
25 września 2006 r.

grupy przestępczej, jakakolwiek by ona nie 
była. Dla waszego dobra proszę was, byście 
zmienili swoje życie. Proszę was o to w imię 
Syna Bożego, który choć zwalczał grzech, 
nigdy nie odrzucił jakiegokolwiek grzeszni-
ka… Niech ta sama zachęta dotrze również 
do zwolenników czy wspólników w korupcji” 
– apeluje papież. Dodaje, że „ta gnijąca rana 
społeczeństwa jest poważnym grzechem, wo-
łającym do nieba, ponieważ podważa same 
podstawy życia osobistego i społecznego”.
Franciszek zwraca uwagę, że korupcja „nie 
pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość, po-
nieważ ze swą arogancją i chciwością niszczy 
plany słabych i miażdży ubogich”. Nazywa 
korupcję złem, „które czai się w codziennych 
gestach, aby szerzyć się następnie w skanda-
lach publicznych”.
Papież przypomniał, że z Jubileuszem Miło-
sierdzia związany będzie także odpust, wska-
zujący, iż Boże przebaczenie naszych grze-
chów nie zna granic.
Franciszek zaznaczył, że Boże Miłosierdzie jest 
tematem łączącym chrześcijan z wyznawca-
mi judaizmu i islamu. „Ten Rok Jubileuszowy 
przeżywany w miłosierdziu może też sprzyjać 
spotkaniu z wyznawcami tych religii a także 
innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. 
Niech nas uczyni bardziej otwartymi na dia-
log w celu lepszego wzajemnego poznania
i zrozumienia. Niech wyeliminuje wszelkie for-
my zamknięcia i pogardy oraz oddali wszelkie 
formy przemocy i dyskryminacji”.
Papież pragnie, aby ten rok przeżywany także 
jako dzielenie się Bożym miłosierdziem, mógł 
się stać okazją, by każdego dnia żyć miłosier-
dziem, jakim Bóg zawsze obdarza człowieka. 
W tym Roku Jubileuszowym Franciszek wzy-
wa Kościół, by rozbrzmiewał Słowem Bożym, 
niestrudzenie oferował miłosierdzie, będąc 
zawsze cierpliwym pocieszając i przebaczając. 
Niech Kościół będzie głosem każdego mężczy-
zny i każdej kobiety, powtarzając z ufnością
i nieustannie: „Wspomnij na miłosierdzie Twe, 
Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków” 
(Ps 25,6).

o. Stanisław Tasiemski OP/KAI

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ob-
chodzony będzie nie tylko w Rzymie, ale 
również we wszystkich innych diecezjach 
świata. Drzwi Święte zostaną otwarte przez 
papieża w bazylice watykańskiej 8 grudnia br.,
a w następną niedzielę we wszystkich Kościo-
łach partykularnych. Kolejną nowością jest to, 
że Ojciec Święty pozwolił, aby można było 
otworzyć Drzwi Święte w sanktuariach, gdzie 
wielu pielgrzymów udaje się na modlitwę.
Franciszek przypomina naukę św. Jana XXIII, 
który mówił o „lekarstwie miłosierdzia” i bł. 
Pawła VI, który utożsamiał duchowość Sobo-
ru Watykańskiego II z Miłosiernym Samaryta-
ninem. Podkreśla niezwykłą aktualność na-
uczania św. Jana Pawła II, zawartą zwłaszcza 
w encyklice „Dives in misericordia” i zaleca 
powrót do jego tekstów.
Bulla wyjaśnia również niektóre najistotniej-
sze aspekty Jubileuszu, w tym jego motto: 
„Miłosierni jak Ojciec”(Łk 6,36) a w szcze-
gólności konieczność przebaczenia. Papież 
przypomina o uczynkach miłosierdzia co do 
duszy i co do ciała, aby „obudzić nasze sumie-
nia często senne w obliczu dramatu ubóstwa,
a także aby wchodzić coraz bardziej w istotę 
Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowany-
mi przez Boże Miłosierdzie”.
W Wielkim Poście 2016 roku przewidziano 
wysłanie „misjonarzy miłosierdzia”. Będą nimi 
kapłani, którym udzielona będzie władza roz-
grzeszenia także z grzechów zastrzeżonych 
Stolicy Apostolskiej. Poprzez tę inicjatywę 
papież pragnie bardziej konkretnie podkreślić 
swoją troskę duszpasterską. Równocześnie 
Ojciec Święty prosi, aby w diecezjach zorga-
nizowano misje ludowe, tak aby wspomniani 
misjonarze byli „głosicielami radości przeba-
czenia”.
Franciszek porusza też kwestie relacji między 
sprawiedliwością a miłosierdziem, wskazując, 
że nie można zatrzymywać się jedynie na wizji 
legalistycznej, ale trzeba zmierzać do proce-
su, który prowadzi do miłości miłosiernej.
Ojciec Święty zaznacza, że jego wezwanie do 
nawrócenia skierowane jest szczególnie do 
osób, które są daleko od łaski Bożej z powodu 
swego stylu życia. „Myślę zwłaszcza o męż-
czyznach i kobietach, którzy należą do jakiejś 

Najistotniejsze cechy Bożego Miłosierdzia 
opisał papież Franciszek w opublikowanej 
w Watykanie bulli „Misericordiae vultus”. 
Przypomina w niej, że od 8 grudnia bieżące-
go roku do 20 listopada 2016 trwać będzie 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież 
zaznacza, że z Jubileuszem Miłosierdzia zwią-
zany będzie także odpust, wskazujący, iż Boże 
przebaczenie naszych grzechów nie zna gra-
nic. Zwraca też uwagę, że Miłosierdzie Boże 
jest tematem łączącym chrześcijan z wyznaw-
cami judaizmu i islamu.
Miłosierdzie nie jest słowem abstrakcyjnym, 
ale obliczem, które trzeba rozpoznać, kon-
templować i służyć. Bulla opisuje Kościół jako 
wiarygodny znak Bożego Miłosierdzia: „Fun-
damentem konstrukcji podtrzymującej całe 
życie Kościoła jest miłosierdzie” – czytamy
w papieskim dokumencie.
Papież Franciszek wskazał najważniejsze eta-
py Jubileuszu, którego rozpoczęcie zbiegnie 
się z 50. rocznicą zakończenia Soboru Waty-
kańskiego II. Zaznaczył, że Kościół odczuwa 
potrzebę podkreślenia aktualności wydarze-
nia, które oznaczało nową drogę dziejów 
Kościoła.
„Ojcowie zgromadzeni na soborze silnie od-
czuwali jakby prawdziwe tchnienie Ducha 
Świętego, potrzebę mówienia o Bogu lu-
dziom swoich czasów w sposób bardziej zro-
zumiały. Po zburzeniu murów, które nazbyt 
długo zamknęły Kościół w uprzywilejowanej 
twierdzy, nadszedł czas, aby głosić Ewangelię 
w nowy sposób” – zaznaczył papież.
Franciszek poinformował, że zakończenie 
Jubileuszu będzie miało miejsce podczas uro-
czystości liturgicznej Jezusa Chrystusa Pana 
Wszechświata, 20 listopada 2016 r. „Tego 
dnia, zamykając Drzwi Święte będziemy 
mieli nade wszystko uczucia wdzięczności
i dziękczynienia dla Trójcy Przenajświętszej, za 
udzielenie nam tego nadzwyczajnego czasu 
łaski. Powierzymy życie Kościoła, całej ludz-
kości i ogromnego wszechświata panowaniu 
Chrystusa, aby wylał swoje miłosierdzie, jak 
poranną rosę dla owocnej historii, którą trze-
ba budować z zaangażowaniem wszystkich 
w najbliższej przyszłości” – czytamy w papie-
skiej bulli.

Papieska bulla o Nadzwyczajnym Jubileuszu MiłosierdziaPapieska bulla o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia

Nowe wezwanie w Litanii Loretañskiej
Litania Loretańska decyzją Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z listopada 2014 roku została wzbogacona o nowe wezwa-
nie: „Matko Miłosierdzia, módl się za nami!”. Warto pamiętać o tym podczas nabożeństw majowych.
Oto treść przypomnienia ze strony Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:
Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 8 listopada 2014 roku (Prot. 130/14) do treści Litanii Loretańskiej 
włączono kolejne wezwanie. Po słowach „Matki łaski Bożej” należy odmówić wezwanie „Matko miłosierdzia”. Zmianę należy uwzględnić 
podczas tradycyjnych nabożeństw majowych.

http://www.kkbids.episkopat.pl/
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W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyćW tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć
Fragmenty bulli Ojca Św. Franciszka Misericordiae vultus zapowiadającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. 
Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej 
znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono 
stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją 
pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty
w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił 
Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i li-
tościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» 
(Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nie-
przerwanie poznawać Jego boską naturę na 
różne sposoby i w wielu momentach historii. 
W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko 
było gotowe według Jego planu zbawienia, 
zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi 
Dziewicy, aby objawić nam w sposób osta-
teczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też 
i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi 
słowami, gestami i całą swoją osobą objawia 
miłosierdzie Boga.
Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę 
tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źró-
dłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warun-
kiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest 
słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. 
Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt,
w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. 
Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, 
które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy 
patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, 
którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: 
to droga, która łączy Boga z człowiekiem, po-
nieważ otwiera serce na nadzieję bycia kocha-
nym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego 
grzechu.
Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy 
wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, 
byśmy sami stali się skutecznym znakiem 
działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogło-
siłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 
jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić 
świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym
i skuteczniejszym.
Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, 
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Ta uroczystość litur-
giczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa 
już od początków naszej historii. Po grzechu 
Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości 
samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też
w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja, 
święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), 
stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na 
ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią prze-
baczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe 
od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć 
miłości Boga, który przebacza. W tę właśnie 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia otworzę 
z radością Drzwi Święte. Z tej okazji staną się 
one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wcho-
dzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, 
który pociesza, przebacza i daje nadzieję.
W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, 
otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze 
Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a na-
stępnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam 
również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym 
Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Ko-
ściołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź 
też w Konkatedrach lub też w innych kościo-

łach o szczególnym znaczeniu, 
została otworzona na cały rok 
taka sama Brama Miłosierdzia. 
Według decyzji Biskupa Ordy-
nariusza, taka Brama będzie 
mogła być otworzona również 
w sanktuariach, miejscach na-
wiedzanych przez wielu piel-
grzymów, którzy właśnie tam 
bardzo często doświadczają
w sercu łaski i znajdują drogę 
do nawrócenia(…)
Wybrałem datę 8 grudnia, po-
nieważ jest ona bogata w zna-
czenie ze względu na współcze-
sną historię Kościoła. Otworzę 
bowiem Drzwi Święte w pięćdziesiątą roczni-
cę zakończenia Soboru Watykańskiego II. Ko-
ściół czuje potrzebę żywego wspominania tej 
chwili, gdyż wtedy właśnie zaczynał się nowy 
bieg jego historii. Ojcowie zgromadzeni na 
Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy 
powiew Ducha Świętego, mówienia o Bogu 
do ludzi ich czasów w sposób bardziej zrozu-
miały.  (…)
(…) Rok Jubileuszowy zakończy się w uro-
czystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata, 20 listopada 2016 roku. W tym
dniu, zamykając Drzwi Święte, będziemy kie-
rować nasze myśli z wdzięcznością i dziękczy-
nieniem do Trójcy Przenajświętszej za to, że 
udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski. 
Powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, 
całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc 
o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, 
aby owocna stała się historia, którą mamy 
tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażo-
waniem wszystkich. (…)
(…) Główną belką, na której wspiera się życie 
Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działa-
niu duszpasterskim Kościoła powinno zostać 
otulone czułością, z jaką kieruje się do wier-
nych; nic też z jego głoszenia i z jego świadec-
twa ukazanego światu nie może być pozba-
wione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła 
weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej
i współczującej. Kościół «żyje niewyczerpa-
nym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia». 
Być może przez zbyt długi czas zapomnie-
liśmy wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. 
Z jednej strony pokusa, która podpowiada, 
aby brać pod uwagę tylko i zawsze spra-
wiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy, iż 
jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek ko-
nieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje 
wznieść się ponad to, aby osiągnąć cel wyższy
i o wiele bardziej znaczący. Z drugiej strony 
ze smutkiem obserwujemy, jak doświadczenie 
przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz 
rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje 
się nawet, iż znika już samo słowo przebacze-
nie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia 
pozostaje nam droga bezpłodna i sterylna, 
jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym
i odosobnionym. Nadszedł znowu czas dla Ko-
ścioła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie 
przebaczenia. (…)
(…) Nie możemy zapomnieć o wielkim naucza-
niu, które św. Jan Paweł II ofiarował w swojej 

drugiej encyklice Dives in misericordia, które 
w ówczesnej epoce przyszło tak niespodzie-
wanie i zaskoczyło wielu tematem, jaki poru-
szało. W szczególności chciałbym przywołać 
dwa aspekty tego nauczania. Przede wszyst-
kim święty Papież podkreślał zapomnienie 
tematu miłosierdzia w kulturze naszych dni: 
«Umysłowość współczesna, może bardziej 
niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać 
Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, aże-
by samą ideę miłosierdzia odsunąć na margi-
nes życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo 
słowo i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszka-
dzało człowiekowi, który poprzez nieznany 
przedtem rozwój nauki i techniki bardziej 
niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem
i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 
28). Owo „panowanie nad ziemią”, rozumiane 
nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby 
nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. […] 
I dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk, 
kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się 
niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego 
w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata». (…)
(…) W naszym czasie, w którym Kościół jest 
zaangażowany w nową ewangelizację, temat 
miłosierdzia wymaga, by go ponownie przed-
stawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną 
działalnością duszpasterską. Jest to kluczowe 
dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego gło-
szenia, aby żył on i świadczył w pierwszej oso-
bie o miłosierdziu. Język Kościoła i jego gesty 
powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby 
wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich 
do odnalezienia drogi powrotu do Ojca.(…)
(…) Pielgrzymka jest znakiem szczególnym 
w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, 
którą każda osoba przemierza w czasie swo-
jej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota 
ludzka to viator, pielgrzym, który przemierza 
drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu. 
Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świę-
tych w Rzymie i w każdym innym miejscu, bę-
dziemy musieli pójść na pielgrzymkę, każdy na 
miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że 
również miłosierdzie jest celem, który mamy 
osiągnąć, a który wymaga zaangażowania
i poświęcenia. Pielgrzymka zatem niech stanie 
się bodźcem do nawrócenia: przekraczając 
Drzwi Święte pozwolimy się objąć miłosier-
dziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy byli 
miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miło-
sierny dla nas.(…)
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(…)W tym Roku Świętym będziemy mogli do-
świadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, 
którzy żyją na najbardziej beznadziejnych 
peryferiach egzystencjalnych, które tak czę-
sto świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż 
sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych 
w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele wielu, 
którzy nie mają już więcej głosu, ponieważ 
ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności 
bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół 
zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia 
tych ran, do opatrywania ich oliwą pociesze-
nia, do przewiązywania miłosierdziem oraz 
do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. 
Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza,
w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie 
pozwala odkryć nowości, w cynizm, który 
niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec 
biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr po-
zbawionych godności. Poczujmy się sprowo-
kowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze 
ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich 
do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, 
przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie 
się naszym, tak byśmy razem złamali barierę 
obojętności, która często króluje w sposób 
władczy, aby ukryć hipokryzje i egoizm.
Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześci-
janie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki 
miłosierdzia względem ciała i względem du-
cha. Będzie to sposobem na obudzenie na-
szego sumienia, często uśpionego w obliczu 
dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam co-
raz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie 
ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miło-
sierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia 
te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, 
czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Od-
kryjmy na nowo uczynki miłosierdzia wzglę-
dem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, nagich przyodziać, przybyszów w 
dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych 
nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapo-
minamy o uczynkach miłosierdzia względem 
ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejęt-
nych pouczać, grzeszących upominać, stra-
pionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, 
urazy chętnie darować, modlić się za żywych 
i umarłych.(…)
Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, którą bę-
dziemy przeżywać w piątek oraz w sobotę 
przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna 
zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele 
osób powraca do Sakramentu Pojednania, 
a wśród nich wiele osób młodych, którzy
w podobnym doświadczeniu odnajdują często 
drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą inten-
sywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu 
życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy 
w centrum Sakrament Pojednania, ponieważ 
pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia. 
Będzie to dla każdego penitenta źródłem 
prawdziwego pokoju wewnętrznego.
Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie, żeby 
spowiednicy stali się prawdziwym znakiem 
miłosierdzia Ojca. Bycie spowiednikiem to 
nie improwizacja. Spowiednikami stajemy się 
przede wszystkim wtedy, gdy wpierw sami 
jako penitenci szukamy przebaczenia. Ni-
gdy nie zapominajmy, że być spowiednikiem 
znaczy mieć udział w samej misji Jezusa i być 
konkretnym znakiem ciągłości Boskiej miłości, 
która przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzy-

mał dar Ducha Świętego dla przebaczenia 
grzechów i za to jesteśmy odpowiedzialni. 
Nikt z nas nie jest panem sakramentu, ale 
wiernym sługą przebaczenia Boga. (…)
Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym 
zamierzam wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. 
Będą znakiem matczynej troski Kościoła o Lud 
Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa 
tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej 
wiary. Będą to kapłani, którym udzielę wła-
dzy przebaczenia grzechów zarezerwowa-
nych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić 
wielkość ich posłania. Będą przede wszystkim 
żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia 
tych, którzy szukają jego przebaczenia. Będą 
Misjonarzami Miłosierdzia, ponieważ będą 
kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne 
człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate 
w odpowiedzialność za przezwyciężenie trud-
ności i podjęcie nowego życia otrzymanego
w Chrzcie świętym. (…)
Proszę współbraci Biskupów o zaproszenie 
i o przyjęcie tych misjonarzy, aby byli przede 
wszystkim przekonującymi kaznodziejami 
miłosierdzia. Niech zostaną zorganizowane
w diecezjach „misje ludowe”, tak aby misjo-
narze ci stali się zwiastunami radości i prze-
baczenia. Uprasza się ich, aby sprawowali 
Sakrament Pojednania dla ludu, by czas łaski 
ofiarowany w tym Roku Jubileuszowym po-
zwolił wielu synom, którzy są daleko, odna-
leźć drogę do ojcowskiego domu.(…)
Jubileusz niesie ze sobą również nawiązanie 
do odpustu. W Roku Świętym Miłosierdzia 
odpust zyskuje szczególne znaczenia. Prze-
baczenie Boga dla naszych grzechów nie zna 
granic. W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją miłość, 
która prowadzi aż do zniszczenia grzechu 
ludzkiego. Pojednanie się z Bogiem staje się 
możliwe dzięki Misterium Paschalnemu oraz 
poprzez pośrednictwo Kościoła. Bóg jest za-
tem zawsze gotowy do przebaczenia i nie 
męczy się nigdy, ofiarując je w sposób zawsze 
nowy i nieoczekiwany. My wszyscy natomiast 
doświadczamy grzechu. Wiemy, że jesteśmy 
wezwani do doskonałości (por. Mt 5, 48), lecz 
jednocześnie odczuwamy silny ciężar grzechu. 
Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która nas 
przemienia, doświadczamy również siły grze-
chu, która ma na nas wpływ. Pomimo przeba-
czenia, w naszym życiu niesiemy sprzeczności, 
które są konsekwencją naszych grzechów.
W Sakramencie Pojednania Bóg przebacza 
grzechy, które zostają naprawdę zgładzone, 
lecz jednak negatywny ślad, który grzechy zo-
stawiły w naszym postępowaniu i w naszych 
myślach pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jed-
nakowoż silniejsze również niż ten ślad. Staje 
się ono odpustem Ojca, który poprzez Kościół 
– Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, 
któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia 
go od każdej pozostałości skutków grzechu, 
umożliwiając mu raczej działanie z miłością 
oraz wzrastanie w miłości, niż ponowny upa-
dek w grzech.
Kościół żyje komunią Świętych. W Eucharystii 
komunia ta, która jest darem Boga, aktualizu-
je się jako jedność duchowa, która łączy nas 
wierzących ze Świętymi i Błogosławionymi, 
których liczba jest niepoliczona (por. Ap 7, 
4). Ich świętość przychodzi z pomocą naszej 
słabości i w ten sposób Matka-Kościół jest 

zdolna, wraz ze swoją modlitwą i ze swoim 
życiem, wyjść naprzeciw słabości jednych
w świętości innych. Żyć zatem odpustem Roku 
Świętego oznacza przybliżać się do miłosier-
dzia Ojca, mając pewność, że Jego przeba-
czenie rozciąga się na całe życie wierzącego 
człowieka. (…) 
Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. 
Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy 
w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potra-
fili odkryć radość z czułości Boga. Nikt tak jak 
Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, 
który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej ży-
ciu zostało ukształtowane przez obecność mi-
łosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzy-
żowanego i Zmartwychwstałego weszła do 
sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ 
wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego 
miłości. (…)
(…)W sposób szczególny myśl kieruje się ku 
wielkiej apostołce miłosierdzia, świętej Fau-
stynie Kowalskiej. Ta, która została wezwana 
do wejścia w głębokości Bożego miłosierdzia, 
niech wstawia się za nami i uzyska dla nas ła-
skę życia i chodzenia zawsze w świetle Boże-
go przebaczenia oraz w niezachwianej ufności
w Jego miłość.
Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, 
aby w codzienności żyć miłosierdziem, które 
od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym 
Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy 
nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by 
powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami 
swoje życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pil-
ną potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie 
Kościoła jest autentyczne i wiarygodne, gdy 
czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania 
przesłanie. Kościół wie, że jego pierwszym za-
daniem, przede wszystkim w takim momencie, 
jak obecnie, pełnym wielkich nadziei i silnych 
przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich 
w wielką tajemnicę miłosierdzia Boga, kontem-
plując oblicze Chrystusa. Kościół jako pierwszy 
jest wezwany do tego, aby stał się wiernym 
świadkiem miłosierdzia, wyznając je i żyjąc 
nim jako centrum objawienia Jezusa Chrystusa.
Z serca Przenajświętszej Trójcy, z nieprzenik-
nionych głębokości tajemnicy Boga, wytryska
i nieprzerwanie płynie wielka rzeka miłosier-
dzia. To źródło nigdy się nie może wyczerpać, 
bez względu na to, jak wielu do niego przyj-
dzie. Za każdym razem, gdy ktoś będzie go po-
trzebował, będzie mógł do niego przystąpić, 
ponieważ miłosierdzie Boga nie ma końca. Jak 
są nieprzeniknione głębokości tajemnicy, którą 
w sobie zawiera, tak też jest niewyczerpane bo-
gactwo, które od niej pochodzi.
W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół sta-
nie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno 
i przekonująco jako słowo i jako gest przeba-
czenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się 
nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia
i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu 
i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem 
każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech po-
wtarza z ufnością i bez ustanku: «Wspomnij 
na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co 
trwają od wieków» (Ps 25[24], 6).

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 11 kwiet-
nia, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, Święta 
Bożego Miłosierdzia Roku Pańskiego 2015,
w trzecim roku mego Pontyfikatu.
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Kilka lat temu przeżywaliśmy w Ordynariacie 
Polowym Misje Święte o Bożym Miłosierdziu. 
Obecność wizerunku Jezusa Miłosiernego
i relikwii św. Faustyny wśród żołnierzy i funk-
cjonariuszy umacniały wiarę żołnierskich serc. 
Towarzyszyły im rekolekcje z naukami misyjny-
mi, nabożeństwa, akty odnowienia przyrze-
czeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich oraz 
adoracje. Relikwie św. Faustyny zostały prze-
kazane przez s. Małgorzatę Kocik ze Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podczas 
Mszy św. sprawowanej w Bazylice Mariackiej 
w Krakowie, 22 kwietnia 2006 r. z przezna-
czeniem do katedry polowej oraz parafii Mi-
łosierdzia Bożego w Mons, miejscu posługi 
kapelanów żołnierzom polskim pracującym
w kwaterze głównej NATO.
Kopia wizerunku Jezusa Miłosiernego powsta-
ła w pracowni Jerzego Antosza, artysty specja-
lizującego się w tym rodzaju przedstawienia 
Chrystusa. Jego kolejne dzieła spotkać można 
m.in. w Kazachstanie, Sydney, a także w pry-
watnej kaplicy biskupa polowego Józef Guzd-
ka. Na odwrociu obrazu umieszczony został 
fragment aktu zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu, dokonanego w Łagiewnikach 
przez św. Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 r.
O kulcie Bożego Miłosierdzia w diecezji woj-
skowej świadczą m.in. wezwania kaplic i ko-
ściołów, liczne obrazy z wizerunkiem Chrystusa 
i siostry Faustyny oraz bł. ks. Michała Sopoćki, 
kapelana podczas wojny polsko-bolszewickiej 
i spowiednika głosicielki Bożego Miłosierdzia, 
umieszczone w kościołach i kaplicach garni-
zonowych. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu 

ostatniego roku konsekrowany został w Biel-
sko-Białej kościół pw. Bożego Miłosierdzia,
a 8 marca erygowano parafię pw. Św. Fausty-
ny Kowalskiej w Garnizonie Nisko.
Wspomniane Misje Święte rozpoczęły się
4 czerwca 2006 r. w parafii (jakże by inaczej) 
pw. Świętej Faustyny Kowalskiej w Koszalinie, 
którą opiekuje się dekanat Straży Granicz-

nej. Kilka godzin wcześniej tysiące żołnierzy 
i mieszkańców Koszalina uczestniczyło w Eu-
charystii sprawowanej pod przewodnictwem 
abp. Józefa Kowalczyka, ówczesnego Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce, w 15. rocz-
nicę spotkania Jana Pawła II z Wojskiem 
Polskim na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. 
Warto też przypomnieć, że nie był to jedy-
ny papieski akcent, tamtych dni. Wszyscy 
pozostawali pod wrażeniem wizyty Bene-
dykta XVI, która zakończyła się kilka dni 
wcześniej. W trakcie tej wizyty obraz Jezu-
sa Miłosiernego, który już niebawem miał 
wyruszyć w Polskę szlakiem parafii wojsko-
wych został pobłogosławiony przez na-
stępcę Świętego Piotra, 25 maja 2006 r., pod-
czas krótkiego spotkania z Wojskiem Polskim 
do jakiego doszło przed katedrą polową. 
Podczas półtorarocznej peregrynacji obraz 
„Jezu, ufam Tobie” oraz relikwie św. Fausty-
ny odwiedziły 92 parafie i ośrodki duszpa-
sterskie Wojska Polskiego, Straży Granicznej. 
Żołnierze, funkcjonariusze, pracownicy służb 
mundurowych i ich rodziny uczestniczyli w na-
bożeństwach, mszach, procesjach oraz ad-
oracji obrazu i relikwii na terenie jednostek 
wojskowych, poligonów, kaplic i kościołów 
garnizonowych. Koordynatorem misji był ks. 
płk Stanisław Gulak. Zakończenie peregrynacji 
odbyło się 9 grudnia 2007 r. w katedrze polo-
wej. Homilię podczas Mszy św. wieńczącej Mi-
sje Święte wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski, 
prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. – Żeby zrozumieć prawdę o Bożym 
miłosierdziu, trzeba spojrzeć przez pryzmat 

tego, co sam Bóg o nas powiedział; nawet 
gdyby ludzie nas nie chcieli, to jesteśmy 
chciani przez Boga i przez niego ukocha-
ni. Biskup polowy Tadeusz Płoski zawierzył 
tego dnia wojsko i służby mundurowe Bo-
żemu Miłosierdziu. Obraz zawisł po lewej 
stronie prezbiterium katedry polowej.
Kult Bożego Miłosierdzia tak silnie umoc-
niony wielomiesięczną peregrynacją ob-
razu „Jezu, ufam Tobie” po Polsce, nie 
zatrzymał się w jej granicach. Przypomina 
to o obietnicy, jaką w jednym z objawień 
zostawił Pan Jezus siostrze Faustynie, 
mówiąc że z Polski wyjdzie iskra, która 

przygotuje świat na Jego drugie przyjście.
W 2010 r., w trudnym dla całej Polski i diecezji 
wojskowej momencie po katastrofie smoleń-
skiej, decyzją ks. płk. Sławomira Żarskiego, 
administratora diecezji, powołana została 
kaplica pw. Miłosierdzia Bożego przy Polskim 
Kontyngencie Wojskowym w składzie Sił So-
juszniczych w Ghazni w Islamskim Państwie 

Ślady Bożego MiłosierdziaŚlady Bożego Miłosierdzia
Od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 roku będziemy obchodzić w Ko-
ściele katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, czas wielkiej łaski, oddania 
czci wszechprzebaczającej miłości Boga. Stolicą orędzia o Bożym Miłosierdziu jest 
krakowskie sanktuarium w Łagiewnikach, konsekrowane przez św. Jana Pawła II
w 2002 roku. Przybywają do niego pielgrzymi z wielu, nawet najbardziej oddalonych, 
zakątków świata. Z kultem Bożego Miłosierdzia nierozerwalnie związana jest oso-
ba świętej siostry Faustyny Kowalskiej, pokornej zakonnicy ze zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczki, której Chrystus powierzył prawdę o tajemnicy 
Bożej Miłości Miłosiernej. Z coraz większym impetem siła przesłania przekazanego 
nam przez „sekretarkę” Bożego Miłosierdzia, oddziaływuje na cały świat. Słowa 
jej „Dzienniczka” z zapisem objawień Jezusa zostawiają swój ślad duchowy także
w środowisku wojskowym.

Afganistanu (21 listopada). Jest to niezwykła 
rzadkość, by w miejscu o charakterze nietrwa-
łym, erygowana została kaplica ze swoim we-
zwaniem. 
W miejsce zniszczonej wcześniej atakiem ra-
kietowym na wiosnę 2010 r. kaplicy, powsta-
ła z końcem roku nowa. Co ciekawe, przy jej 
budowie pracowali nie tylko chrześcijanie, ale 
i wyznawcy islamu. – Żołnierze przychodzi-
li i mówili: „Proszę księdza to niebywałe, to 
wręcz cud, że podczas ramadanu muzułmanie 
budują chrześcijańską kaplicę” – wspominał 
ks. mjr Rafał Kaproń, kapelan kontyngentu 
w niedawnej rozmowie z Tygodnikiem „Idzie-
my”. Jak podkreślał kapelan obrazem „Jezu, 
ufam Tobie” zainteresował się nawet wojsko-

wy mułła. Muzułmanie uznają Chrystusa, jako 
jednego z proroków. Po zakończeniu misji
i likwidacji bazy w Ghazni obraz trafił do ko-
ścioła garnizonowego pod wezwaniem św. 
Floriana w Świętoszowie. 
Warto też przypomnieć, że w uroczystościach 
beatyfikacyjnych ks. Michała Sopoćki, jakie 
miały miejsce 28 września 2008 r. w Białym-
stoku, uczestniczyła liczna reprezentacja woj-
ska, bo przecież kandydat na ołtarze był jakiś 
czas kapelanem wojskowym. 
Krzepiące orędzie Bożego Miłosierdzia jak 
podkreślał Jan Paweł II w homilii podczas ka-
nonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, 30 kwiet-
nia 2000 r. jest skierowane przede wszystkim 
„do człowieka, który udręczony jakimś szcze-
gólnie bolesnym doświadczeniem albo przy-
gnieciony ciężarem popełnionych grzechów 
utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest 
ulec pokusie rozpaczy”. – Takiemu człowie-
kowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa,
a promienie wychodzące z Jego Serca padają 
na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują 
drogę i napełniają nadzieją – mówił św. Jan 
Paweł II.
Ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwy-
czajny Jubileusz Miłosierdzia, będzie szansą 
dla wielu na prawdziwą przemianę życia. 
Warto więc szczególnie w tym nadchodzącym 
czasie wpatrywać się w znaki Bożego Miło-
sierdzia rozsiane w parafiach i kaplicach gar-
nizonowych, wspominać czas misji świętych
i dziękować za otrzymane dobro.
Za Janem Pawłem II warto powtórzyć, że nie 
wiemy co przyniosą nam nadchodzące lata
i jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi. 
Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg 
zechciał niejako powierzyć światu na nowo 
poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie 
rozjaśniało ludzkie drogi, także te wojskowe, 
w trzecim tysiącleciu.

Krzysztof Stępkowski
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Kaplica pw. Bożego Miłosierdzia w bazieKaplica pw. Bożego Miłosierdzia w bazie
w Ghazni, Afganistanw Ghazni, Afganistan
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S. Małgorzata Kocik przejazuje bp. Tadeuszowi S. Małgorzata Kocik przejazuje bp. Tadeuszowi 
Płoskiemu relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej, Płoskiemu relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej, 
Kraków, 22 kwietnia 2006 r. Kraków, 22 kwietnia 2006 r. 
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Maryjny majowy czas otwiera uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Li-
turgia tego dnia odnosi Maryję do apokalip-
tycznej Niewiasty obleczonej w słońce z księ-
życem pod jej stopami (por. Ap 12,1) i łączy 
elementy religijne z patriotycznymi. Odwołuje 
się m.in. do macierzyństwa Maryi i wybrania 
Jej przez polski naród na swą Królową, która 
go broni, pociesza, wspiera w drodze do nie-
bieskiej ojczyzny. Święto NMP Królowej Polski 
zatwierdził w 1920 roku Ojciec Święty Bene-
dykt XV, wyznaczając dzień jego obchodzenia 
na 1 kwietnia; dzień pamiętnych ślubów króla 
Jana Kazimierza. Ojciec Święty Pius XI w 1923 
roku przeniósł dzień obchodu tego święta na 
3 maja (w tym roku dekretem Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
uroczystość przesunięta została na 2 maja). 
Tego dnia, 3 maja, państwo polskie i naród 
obchodzą pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W ten sposób te dwa święta, kościelne 
i państwowe, splotły się ze sobą, tak jak od 
ponad tysiąca lat splatają się dzieje narodu 
i Kościoła. Warto jeszcze dodać, że w 1962 
roku Ojciec Święty Jan XXIII ogłosił NMP Kró-
lową Polski główną Patronką naszej Ojczy-
zny i niebieską Opiekunką polskiego narodu. 
Natomiast Ojciec Święty Paweł VI, spełniając 
prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Polski, święto NMP Królowej Polski podniósł 
w 1969 roku do rangi uroczystości. 
Pośród ponad stu świątyń w Polsce, które 
noszą wezwanie Królowej Polski, znajduje się 
również Katedra Polowa Wojska Polskiego – 
Matka wszystkich kościołów i kaplic Ordyna-
riatu Polowego, miejsce apostolskiej posługi 
Biskupa Polowego. W dniu jej patronalnego 
święta przypomnijmy wybrane elementy 
związane z narodzinami i historią czci odda-
wanej Matce Jezusowej – Królowej Polski .

Królewski tytuł Maryi 

Królewska tytulatura Maryi jest głęboko za-
korzeniona w tradycji Kościoła. Najstarszy 
tytuł, jakim obdarowano Maryję: Królowa 
Nieba i Ziemi, znany jest już od IV wieku.
Z biegiem czasu nastąpił rozwój królewskich 
wezwań maryjnych. Chociaż królewskie 
przymioty Maryi odnoszą się do porządku 
nadprzyrodzonego, to objawienia maryjne, 
cudowne uzdrowienia za Jej przyczyną i róż-
norodne formy pomocy doświadczanej z Jej 

strony, utwierdzały pokolenia także o docze-
snych interwencjach Maryi Królowej, skiero-
wanych ku konkretnym ludziom i miejscom. 
Tak było np. z genezą czci 
oddawanej Maryi Królowej Różańca Świę-
tego. Bowiem to wstawiennictwu Maryi, ku 
której kierowano żarliwą modlitwę różańco-
wą, przypisywano wielkie zwycięstwo odnie-
sione przez siły chrześcijańskie w morskiej 
bitwie z flotą turecką pod Lepanto (7 paź-
dziernika 1572).
Przekonanie o Maryi Królowej, jakie przekazy-
wał wiek wiekowi, znalazło wyraz w encyklice 
Ojca Świętego Piusa XII Ad coeli Reginam –
o Królewskiej godności Najświętszej Maryi 
Panny, ogłoszonej 11 października 1954 roku 
z okazji setnej rocznicy proklamowania do-
gmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Ency-
klika prezentuje bogatą gamę biblijnych prze-
kazów oraz wypowiedzi papieży i teologów 
uzasadniających obdarzenie Maryi – Matki 
Króla królów – tytułem Królowej. Ukazuje, że 
królewskość Maryi wiąże się ściśle z tajemnicą 
Jej chwalebnego Wniebowzięcia, dzięki której, 
jako pierwsza z ludzi, uczestniczy w chwale 
Chrystusa; „siedząc obok Króla wieków, jaśnie-
je jako Królowa i wstawia się jako Matka”.

Bogurodzica dziewica 

Kiedy w religijności polskiej ugruntowało się 
pojęcie Maryi Królowej? Nie sposób na to 
dokładnie wskazać, niemniej geneza tego 
tytułu wiąże się z pierwszą, jakże ważną, 
godziną polskiej historii – chrztu polskiego 
narodu. „To poprzez owo wydarzenie z 966 
roku, poprzez Chrzest, u początku naszych 
dziejów Jezus Chrystus został zaproszony do 
Ojczyzny, jakby do Polskiej Kany. I zaproszona
z nim przybyła od razu Matka Jego” (Jan Pa-
weł II, Częstochowa, 19 czerwca 1983). Od 
wieków, od początków  naszej państwowości,  
rozbrzmiewa w naszej ojczyźnie pieśń, Bogu-
rodzica, dzieło o szczególnych wartościach 
religijnych i literackich.  Macierzyństwo Maryi 
wysunięte jest w tej pieśni na pierwszy plan. 
To ono daje Maryi podstawę do uczestnictwa 
w dziele Syna, do chwały Królowej Nieba
i Ziemi. Określenia: „Najchwalebniejsza i Naj-
dostojniejsza Królowa świata i nasza” użył
w XV wieku Jan Długosz, sławny polski dzie-
jopis, pisząc o obrazie jasnogórskim, który już 
w jego epoce doznawał wielkiej sławy i czci. 

To u Maryi szukano ochrony w sytuacjach 
zagrożenia i podczas wojennych zmagań. Jej 
wizerunki umieszczano na bojowych sztan-
darach, ku Niej kierowano wstawiennicze 
modlitwy w sytuacjach od których rezultatu 
zależał los naszej ojczyzny – bitwa pod Grun-
waldem jest tego przykładem. Poczynając od 
drugiej połowy XVI wieku, epoki krwawych 
wojen z Moskwą, Turkami, Tatrami, Woło-
chami, poczęło się krystalizować przekona-
nie o szczególnej roli Maryi, rozciągającej 
płaszcz swej opieki nad Rzeczpospolitą Oboj-
ga Narodów, która w dobie agresji wrogów 
wiary katolickiej, poczęła pełnić historyczną 
rolę antemurale christianitatis – przedmu-
rza chrześcijaństwa. To wtedy szczególnego 
znaczenia poczęła nabierać idea królowania 
Maryi. W Niej, Opiekunce i Pośredniczce Mi-
łosierdzia, określanej mianem Patronki Sar-
matów (Sarmatis Patrona) lub Królowej Kró-
lestwa Sarmatów (Regina Regni Sarmatum), 
poczęto upatrywać obrończynię najwyższych 
narodowych wartości, pośród nich wiary ka-
tolickiej i polskiego obyczaju. 

Patronka i Królowa

„Wielka Boga-człowieka Matko, Dziewico 
Najświętsza! Ja, Jan Kazimierz, za łaską Syna 
Twojego, Króla królów a Pana mojego, i Two-
im zmiłowaniem król, do Przenajświętszych 
stóp Twych upadłszy, Ciebie dziś za Patronką 
moją i za Królową państw moich obieram” – 
takimi słowami król Jan Kazimierz rozpoczy-
nał swoje wiekopomne ślubowanie, wypo-
wiedziane 1 kwietnia 1656 roku w katedrze 
lwowskiej przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Łaskawej. 
Przyrzekł Matce Bożej, obranej Patronką Kró-
lestwa Polskiego, szerzyć Jej cześć i wyjednać
u Stolicy Apostolskiej pozwolenie na obcho-
dzenie Jej święta jako Królowej Korony Pol-
skiej. Przyrzekał także, że w kraju zaprowadzi 
sprawiedliwość, zajmie się losem ciemiężonych 
chłopów. Tamtego dnia Rzeczpospolita Oboj-

Maj to miesiąc dedykowany Matce Bożej. Czas gromadzenia się wiernych przy wize-
runkach i figurach Maryi, modlitw i pieśni sławiących Matkę Zbawiciela, nabożeństw 
majowych głęboko wrośniętych w polską tradycję religijną. Podczas nich rozbrzmie-
wa Litania Loretańska, potężny hymn na cześć Maryi, który kapłan odśpiewuje na 
przemian z wiernymi. Litanijne wezwania do Matki Bożej ukazują Jej cnoty, przywi-
leje i chwalebne tytuły, jakimi w ciągu wieków została obdarzona. W 1908 roku do 
Litanii Loretańskiej odmawianej w archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej na 
mocy dekretu Ojca Świętego Piusa X zostało wprowadzone wezwanie: „Królowo 
Korony Polskiej”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Ojciec Święty Benedykt 
XV w 1920 roku, po dwukrotnych prośbach Episkopatu Polski, rozszerzył to zezwole-
nie na wszystkie diecezje polskie. Po drugiej II wojnie światowej wezwanie: „Królo-
wo Korony Polskiej” zostało zastąpione wezwaniem: „Królowo Polski”. 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Uroczystość NMP Królowej PolskiUroczystość NMP Królowej Polski
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ga Narodów została ogłoszona królestwem 
Maryi, oddana pod Jej królewskie panowanie. 
Podczas lwowskich uroczystości miało miejsce 
jeszcze jedno ważne wydarzenie. Nuncjusz 
papieski Piotr Vidoni podczas Litanii do Naj-
świętszej Maryi Panny, trzykroć odśpiewał 
wieńczące ją nowe wezwanie: „Królowo Koro-
ny Polskiej; módl się za nami”. Zostało doda-
ne na życzenie króla i radośnie podchwycone 
przez uczestników nabożeństwa. 
Śluby lwowskie króla Jan Kazimierza miały 
miejsce w szczególnym momencie, w cza-
sie szwedzkiego „potopu”, po bohaterskiej, 
trwającej długie sześć tygodni obronie Klasz-
toru Jasnogórskiego. To był przełomowy 
moment tamtych zmagań. W odparciu dłu-
gotrwałego szturmu wojsk szwedzkich upa-
trywano wspomożenia Maryi. To „od czasu, 
gdy Jasna Góra oparła się naporowi Szwe-
dów, gdy w ślad za tym cała Ojczyzna uwol-
niła się od najeźdźców, datuje się szczególny 
związek jasnogórskiego sanktuarium z coraz 
trudniejszymi dziejami Narodu” (Jan Paweł 
II, Częstochową, 19 czerwca 1983). 
Od tamtego wydarzenia wizerunek MB Ja-
snogórskiej począł być tratowany jako wize-
runek Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. 
Zwyczajem stało się ofiarowanie siebie Maryi 
Królowej przez kolejnych władców Rzeczypo-
spolitej i obieranie Jej za patronkę królewskie-
go panowania. Do ugruntowania królewsko-
ści Maryi przyczyniła się odbyta 8 września 
1717 roku z woli Ojca Świętego Klemensa XI 
koronacja jasnogórskiego Wizerunku Maryi 
koronami papieskimi. Była to pierwsza tego 
rodzaju uroczystość poza Rzymem. 
Królewski status nadany Maryi stał się zwień-
czeniem długiej drogi duchowych związków 
polskiego narodu z Matką Pana. Obecnych 
w rozmaitych przejawach polskiego życia. 
Szukali u niej wspomożenia polscy monar-
chowie. Była obecna w tradycjach oręża 
polskiego. Patronowała wielu miastom, ce-
chom, korporacjom, szkołom. Towarzyszyła 
drodze Kościoła – Królowa polskich zako-
nów, bractw maryjnych, była obecna w we-
zwaniach kościołów, w duchowości polskich 
świętych. Omni die dic Mariae (Każdego dnia 
sław Maryje) – to początek hymnu zapisane-
go na kartce znalezionej w wileńskim grobie 
św. Kazimierza Królewicza. Zostawiała trwa-
ły ślad w piśmiennictwie, sztukach pięknych, 
duchowości pokoleń. 
W epoce niewoli narodowej Jasna Góra poczę-
ła być coraz częściej postrzegana jako ducho-
wa stolica rozdzielonej kordonem rozbiorów 
polskiej ojczyzny. W granicach nieistniejącej 
Rzeczypospolitej, także wśród rozsianej po 
świecie emigracji, rozwijał się i umacniał kult 
Królowej Korony Polskiej. Działo się to wbrew 
rozmaitym zakazom i restrykcjom, podejmo-
wanym szczególnie w zaborach pruskim i ro-
syjskim, m.in. skierowanych przeciw wezwa-
niu z Litanii Loretańskiej: „Królowo Korony 
Polskiej, módl się za nami”.
Inna była sytuacja, szczególnie u schyłku 
epoki zaborczej, na ziemiach polskich wcie-
lonych do liberalnej monarchii austro-wę-
gierskiej, zapewniającej autonomię i swo-
body religijne wchodzącym w jej skład na-
rodom. To tam, we Lwowie, na przełomie 
wieków rozwinęło żywą działalność Bractwo 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony 

Polskiej, którego pro-
tektorem był arcybiskup 
lwowski Józef Bilczewski, 
dziś święty Kościoła. To
z jego inicjatywy w 1909 
roku Ojciec Święty Pius X 
ustanowił dla archidie-
cezji lwowskiej i diecezji 
przemyskiej święto Kró-
lowej Korony Polskiej. 

Okaż nam się Matką

27 lipca 1920 roku w cza-
sie śmiertelnego zagro-
żenia odzyskanej przed 
niespełna dwoma laty 
niepodległości przez na-
cierającą nawałę bolszewicką, zgromadzeni 
„w twierdzy częstochowskiej” Biskupi Polscy, 
poświęcili ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezu-
sa i ponownie – wzorem króla Jan Kazimierza 
– składając Najświętszej Marii Pannie „hołd
i pokłon”, oznajmili: „obieramy Cię na nowo 
naszą Królową i Panią i pod Twoją przemożną 
uciekamy się obronę (…) wyciągamy ku Tobie, 
Matko litości, błagalne ręce, byś w ciężkiej 
kraju naszego potrzebie przyszła nam z po-
mocą. Odrzuć wroga od granic naszej ojczy-
zny, wróć krajowi naszemu upragniony pokój, 
ład i porządek, wypleń z serc naszych ziarno 
niezgody, oczyść dusze nasze z grzechów
i wad naszych”. W ogłoszonej tego dnia Ode-
zwie do narodu biskupi zwracali się do Ma-
ryi: „nie na toś nas tak dziwnymi, cudownymi 
prowadziła ku wolności drogami, by pozwolić 
na powtórne okucie narodu w pęta najstrasz-
liwszej niewoli. Okaż się nam Matką”. Na pod-
warszawskiej równinie w dniu Wniebowzięcia 
NMP, 15 sierpnia 1920 roku, przyszło zwycię-
stwo odniesione przez „uświęconą nadprzy-
rodzoną wiarą armię narodowego zbawienia” 
– ofiarny żołnierski trud w służbie polskiej nie-
podległości.

Królowo Polski, przyrzekamy

Królowanie Maryi potwierdził Episkopat 
Polski po zakończeniu straszliwej II wojny 
światowej. „Nie postąpilibyśmy zgodnie
z duchem naszych dziejów ani z ciążącym 
na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na 
progu nowych czasów nie odnowili przymie-
rza Polski z jej Niebieską Królową, dla której 
Naród ma odwieczną, serdeczną i rodzin-
ną cześć”, pisali biskupi w liście pasterskim
„O panowanie Ducha Bożego w Polsce”, 
ogłoszonym na początku Wielkiego Postu 
1946 roku. Zapowiadano w nim poświęce-
nie narodu i kraju „Matce Najświętszej i Jej 
Niepokalanemu Sercu, obierając Ją znowu za 
Patronkę swoją i państwa oraz oddając w Jej 
szczególną opiekę Kościół i przyszłość Rze-
czypospolitej”. Akt oddania Narodu Polskie-
go Niepokalanemu Sercu Maryi miał miejsce 
8 września 1946 roku na Jasnej Górze pod 
przewodnictwem Prymasa Augusta Hlonda 
z udziałem Episkopatu Polski oraz ponad 
milionowej rzeszy pielgrzymów. Od tego 
momentu powojenna trudna droga Kościo-
ła w Polsce, często „ogniem próbowanego” 
przez opresyjny komunistyczny system, bie-
gła „pod znakiem Maryi”. 

Kolejna zapisana na trwałe w dziejach Ko-
ścioła i narodu modlitewna stacja na drodze 
zawierzenia Królowej Polski miała miejsce na 
Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Był to 
akt odnowienia ślubów króla Jana Kazimie-
rza złożonych przed trzystu laty. Olbrzymi, 
milionowy tłum pielgrzymów po odczytaniu 
kolejnego wersetu tekstu Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu, zredagowanych przez uwięzio-
nego w Komańczy Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego, powtarzał słowa: „Królowo Polski, 
przyrzekamy”. Był to zarówno wielki akt 
religijny i manifestacja narodu otrząsające-
go się po traumie okresu stalinowskiego. Po 
nim nastąpiła realizacja wielkiego programu 
Kościoła w Polsce: odnowy moralnej narodu, 
pogłębienia wiary, ugruntowania chrześci-
jańskiej tożsamości polskiej wspólnoty, któ-
rej przyszło żyć w opresyjnym, ateistycznym 
państwie. Kolejne etapy tej drogi to: Wielka 
Nowenna (1956-1966), obchody Sacrum Po-
lonia Milenium, milenijny akt oddania w ma-
cierzyńską niewolę Bogurodzicy za wolność 
Kościoła w Polsce i świecie współczesnym, 
trwająca wiele lat (zakłócona kilkuletnim „in-
ternowaniem” na Jasnej Górze) peregrynacja 
kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej 
Częstochowskiej – Królowej Polski. Jej wę-
drówka po Polsce i do Polski. Jej kolejny etap 
stanowił Jubileusz 600-lecia Obrazu Jasno-
górskiego. Mówił o nim Jan Paweł II, który 
wtedy razem z wierzącym narodem, stanął 
– Totus Tuus, Maryjo – na Jasnej Górze, że 
jest on dopowiedzeniem „wielkiej sprawy” 
do pamiętnych obchodów Tysiąclecia Chrztu 
Polski – „sprawy istotnej dla dziejów ludzi
i dziejów Narodu. Tej sprawie na imię: Królo-
wa Polski. Tej sprawie na imię: Matka”.
Ta „wielka sprawa” wciąż trwa. W szczególny 
sposób przemawia do nas „w miejscu wiel-
kiego zawierzenia”, na Jasnej Górze, także 
podczas kolejnej peregrynacji przez Polskę 
kopii Jej Cudownego Wizerunku. Rozbrzmie-
wać będzie podczas uroczystości NMP Kró-
lowej Polski w prefacji przeznaczonego na 
ten dzień formularza Mszy św. sławiącej 
Maryję, która „wyniesiona do niebieskiej 
chwały otacza macierzyńską miłością naród, 
który\Ją wybrał na swoją Królową, broni go
w niebezpieczeństwach, udziela mu pocie-
chy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu 
do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen bla-
sku dzień Pański”. 

      Jędrzej Łukawy 
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Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej niesiony przez matki Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej niesiony przez matki 
w procesji. Widoczny pierwszy z lewej metropolita poznański ks. w procesji. Widoczny pierwszy z lewej metropolita poznański ks. 
arcybiskup Antoni Baraniak (pierwszy od lewej) i administrator arcybiskup Antoni Baraniak (pierwszy od lewej) i administrator 
apostolski archidiecezji wrocławskiej ks. arcybiskup Bolesław Kominek apostolski archidiecezji wrocławskiej ks. arcybiskup Bolesław Kominek 
(drugi z prawej), 3 maja 1966 r.(drugi z prawej), 3 maja 1966 r.



8

Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii 
archikatedralnej ks. Bogdan Bartołd, a ho-
milię wygłosił ks. Robert Ogrodnik. Młodzież
z klasy wojskowej 125. Liceum Ogólno-
kształcącego im. Waldemara Milewicza
w Warszawie utworzyła wzdłuż nawy głów-
nej archikatedry szpaler honorowy. Na ołtarzu
w czasie Eucharystii leżała chusta obozowa
w biało-niebieskie pasy z literą „P”, należąca 
do poetki Grażyny Chrostowskiej (numer obo-
zowy 7714), rozstrzelanej 18 kwietnia 1942 r.
W takiej samej chuście służył do Mszy św.
i uczestniczył w liturgii Słowa Leszek Rysak, 
uczestnik Motocyklowego Rajdu Katyńskie-
go. W 2013 roku, uczestnicy rajdu przemie-
rzyli ostatni szlak więźniarek, prowadzący
z Zamku Lubelskiego przez Pawiak do Ravens-

brück. Każdy z motocyklistów jechał w chu-
ście z imieniem co najmniej jednej więźniarki.
Przy ołtarzu stanął też m.in. poczet sztan-
darowy Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. 
Motocykliści od lat niezłomnie upamiętnia-
ją miejsca martyrologii narodu polskiego,
o których wciąż wiedza nie jest pełna. Jed-
nym z drastycznych tego przykładów było 
pytanie zadane przez Anglików w czasie 
jednej z uroczystości w rocznicę wyzwolenia 
obozu Ravensbrück. Do grupy polskiej mło-
dzieży podeszli Brytyjczycy i z nieukrywanym 
zdziwieniem zapytali, czy w tym obozie były 
Polki?!
– By już nikt nie ośmielił się mówić „pol-
skie obozy koncentracyjne – powiedział na 

zakończenie kazania ks. Robert Ogrodnik, 
który przytoczył ten bolesny fakt i przedsta-
wił cierpienia polskich więźniarek, złączone
z ofiarą Chrystusa.
Jakże współbrzmiały z tym wezwaniem czy-
tania liturgii Słowa, nawołujące do mówienia 
Prawdy. – Aby jednak nie rozpowszechniało 
się to wśród ludu, zabrońmy im surowo prze-
mawiać do kogokolwiek w to imię. Przywo-
łali ich potem i zakazali im w ogóle przema-
wiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan 
odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest 
w oczach Bożych bardziej słuchać was niż 
Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, 
cośmy widzieli i słyszeli – czytał Leszek Rysak 
z IPN, motocyklista z Rajdu Katyńskiego.
Milczenie o męczeńskiej ofierze tych dziel-
nych kobiet, które umierały, przyjąwszy po-
tajemnie Jezusa Eucharystycznego, to naj-
nikczemniejsza forma zaprzaństwa. Nie mo-
żemy o tym przestać mówić…
Przywołajmy choćby postać błogosławio-
nej Natalii Tułasiewicz (1906-1945), polo-
nistki, nauczycielki, poetki. W 1943 roku 
niosła w Hanowerze ewangeliczne wspar-
cie jako świecki apostoł i emisariusz rządu
londyńskiego osobom poddanym niewolni-
czej pracy. Zdekonspirowana, została podda-
na okrutnym torturom. Z wyrokiem śmierci 
wysłana została do obozu w Ravensbrück. 
Tam, choć skrajnie wycieńczona, nie ustaje
w misji ewangelizacyjnej. W Wielką Sobotę 
31 marca 1945 r. zabrano Natalię do gazu. 
13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II wyniósł ją do 
chwały ołtarzy.
Z uczestnikami Eucharystii sprawowanej
w Archikatedrze Warszawskiej w intencji więź-
niarek Ravensbrück łączył się biskup Broni-
sław Dembowski z Włocławka, którego mat-
ka i siostra były tam więzione i rozstrzelane.
We Mszy św. uczestniczyła również grupa 
Sióstr Rodziny Maryi. To z tego zgromadze-
nia,założonego przez św. abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, pochodziło 40 więź-
niarek Ravensbrück.
Ks. Robert Ogrodnik, który od lat dokumentu-
je historię tego obozu, podkreślił w kazaniu, 
że uroczystość 70. rocznicy jego wyzwolenia 
przypada w okresie paschalnym. Wskazując 
na zapalony przy ołtarzu Paschał, zaakcen-
tował zwycięski wymiar Ofiary krzyża Chry-
stusa. – „Choć poległ Król życia, króluje dziś 
żywy”. Martyrologia, cierpienie to nie pełen 
wymiar życia więźniarek. Kaznodzieja przy-
toczył wyznanie jednej z nich, prof. Urszuli 
Wińskiej, m.in. autorki wspomnień „Zwycię-
żyły wartości”.

Te, które ocalały z niemieckiego piekła na ziemi – Ravensbrück, zaraz po wojnie zło-
żyły na Jasnej Górze wotum dziękczynne – różaniec zrobiony z chleba. Przez naj-
większy niemiecki kobiecy obóz koncentracyjny przeszło około 40 tysięcy Polek. 
Ocalało 8 tysięcy. Polskie więźniarki stanowiły w obozie, gdzie Niemcy przepro-
wadzali zbrodnicze eksperymenty medyczne, największą grupę narodowościową.
11 kwietnia 2015 r. grupa więźniarek w 70. rocznicę wyzwolenia obozu modliła się 
w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie za wstawiennictwem bł. Natalii 
Tułasiewicz, zagazowanej w Ravensbrück.

Logiki Zmartwychwstania nie można ode-
rwać od logiki niezłomnej nadziei – podkre-
ślał ks. Ogrodnik. Takim ludźmi Nadziei było 
wiele z tych kobiet, które tyle wycierpiały. 
Aby ta Nadzieja, która przekracza grób, była 
źródłem życia spełnionego i radosnego, ko-
nieczne jest przebaczenie. Bez tej logiki nie-
możliwe jest przyjęcie Krzyża…
Zwracając się do młodzieży, ks. Ogrodnik 
sformułował modlitewną intencję: aby mło-
dzież pamiętała, że są trzy piękne cnoty 
wierności: Bóg, honor i ojczyzna…
Ksiądz Ogrodnik, przypomniał także, że obóz 
Ravensbrück położony jest nad jeziorem 
Schwedt. – To największa zbiorowa mogiła. 
Tutaj więźniarki taczkami wywoziły z komór 
gazowych spopielone szczątki swoich towa-
rzyszek cierpienia.
Po Mszy św. obecni wysłuchali koncertu na 
saksofon i recytacji obozowej poezji Grażyny 
Chrostowskiej, czytanej przez Leszka Rysaka 
i Elżbietę Sęcikowską.
Grażyna Chrostowska był w czasie okupacji 
kolporterką pisma „Polska żyje”. Aresztowa-
na 8 maja 1941 r., umieszczona w lubelskim 
więzieniu „Pod Zegarem”, 23 września 1941 r.
została wywieziona do Ravensbrück. Roz-
strzelana wraz z siostrą 18 kwietnia 1942 r. 
Tego dnia napisała swój ostatni wiersz „Nie-
pokój”.

Wanda Półtawska:
„Nie jesteśmy królikami, ale królami”

– Dlaczego pamiętać o zdarzeniach, które 
są dowodem, że człowiek potrafi krzywdzić 
jeden drugiego i co z tego zapamiętać? – 
zaczęła swoje spotkanie z młodzieżą w Mu-
zeum Niepodległości dr Wanda Półtawska, 
była więźniarka obozu Ravensbrück, podda-
na eksperymentom pseudomedycznym przez 
Niemców jako „królik doświadczalny”. Pani 
Półtawska powitała młodych ludzi z warszaw-
skich szkół prośbą,którą młodzież nagrodziła 
serdeczną owacją: – Wyobraźcie sobie, że się 
do Was uśmiecham, choć mam sparaliżowa-
ną twarz (po pożarze, z którego cudem uszła
z życiem). Spotkanie z żywym świadkiem hi-
storii, osobą, która przyjaźniła się ze świętym 
Janem Pawłem II, było pasjonującą opowie-
ścią o… najważniejszych ludzkich wyborach. 
Tych, które pozwalają wzrastać w człowie-
czeństwie i zrozumieć, że w życiu chodzi o coś
znacznie większego niż życie.
Jedna z uczennic odczytała poruszający 
wiersz napisany przez Marię Zientarę-Ma-
lewską,więźniarkę Ravensbrück, zatytułowa-
ny „Ręce”: Widziałam ręce, wiele rąk/Wycią-
gniętych po kawałek chleba!/… Te chleb jak 
świętość do ust kładły,/ Nieme prosiły najgo-
ręcej – Dajcie choć okruch chleba więcej… 
Widziałam ręce, z których krew/Tryskała
w pracy ponad siły,/Pokrył je batów siny 
zlew/Rany się jeszcze nie zgoiły… /Lecz choć 
nas męczą, psami szczują,/Te ręce kiedyś Pol-
skę odbudują.
– Dlaczego o tym trzeba pamiętać?. Bo także 
te wydarzenia tworzą ciągłość historii na-

By już nikt nie ośmielił się mówić: „polskie obozy koncentracyjne”…By już nikt nie ośmielił się mówić: „polskie obozy koncentracyjne”…

Zwycięska Pascha RavensbrückZwycięska Pascha Ravensbrück
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szego narodu. To jest problem tożsamości 
człowieka. Człowiek nie jest nie wiadomo 
skąd. Miejsce, gdzie się urodził, zostało mu 
dane, historia, kultura, w której wzrastał, ję-
zyk tworzyły jego tożsamość, dlatego trzeba 
pamiętać. Każdy z was urodził się, ale nie 
zdecydował: Ja się urodzę w tym miejscu. 
Został stworzony, miejsce urodzenia zostało 
mu podarowane, aby mógł się zakorzenić. 
Trzeba pamiętać, bo człowiek musi odnaleźć 
siebie. Odpowiedzieć sobie: kim jestem?
Pani dr Wanda Półtawska przybliżyła mło-
dzieży historyczną i etyczną sytuację zwią-
zaną z największym kobiecym obozem kon-
centracyjnym w Niemczech – Ravensbrück. 
– Ogromna większość przebywających w tym
obozie to były Polki, podkreśliła. – I nie były 
to kobiety przypadkowe, zabrane z ulicy,
z łapanki. Tam zostały uwięzione kobiety za-
angażowane w podziemną walkę o wolną 
Polskę. Gdy wybuchła II wojna Wanda Pół-
tawska miała 17 lat, była uczennicą żeńskiej 
szkoły w Lublinie i harcerką drużyny, której 
patronem były Lwowskie Orlęta.
– To były pokolenia młodych ludzi, którzy 
pracowali nad sobą, świadomie wybierające 
wzorce osobowe, które pomagały im odna-
leźć prawdę o sobie. Już w listopadzie 1939 r.
młoda harcerka złożyła na ręce Wandy Wan-
ciszewskiej przysięgę, w której wyrażała 
gotowość oddania życia za ojczyznę. Pani 
Półtawska przypomniała w tym kontekście 
postać Jana Pawła II i jego stosunek do oj-
czyzny. – Jan Paweł II był patriotą. Pamięta-
my, z jak wielkim szacunkiem odnosił się do 
polskiej ziemi, którą całował na powitanie – 
mówiła dr Półtawska. 
– Ojczyzna to twoje korzenie, to twoja prze-
strzeń, historia, język, kultura. A polska hi-
storia jest piękna, podkreśliła. To młodzież 
tworzy tę piękną historię, bo ma w sobie 
wielki entuzjazm.
I to młodzież przystąpiła w czasie wojny do 
podziemnych organizacji (ZWZ, Szare Szeregi, 
AK) prowadzonych przez starsze pokolenie. 
17 lutego 1941 r. Półtawska została areszto-
wana i trafiła do piwnic więzienia „Pod Ze-
garem”, gdzie gestapo okrutnie torturowa-
ło, zwłaszcza mężczyzn. Z piwnic gestapo, 
wraz ze współwięźniarkami, została prze-
niesiona do drugiego miejsca kaźni – Zamku 
Lubelskiego.
22 września 1941 r. więźniarki z Lublina 
razem z więźniarkami z warszawskiego Pa-
wiaka zostały przewiezione do obozu Ra-
vensbrück. Najmłodsza w tym pierwszym 
obozowym transporcie miała 13 lat. 
– Miałyśmy wielkie szczęście – dzieliła się 
swoimi wspomnieniami Wanda Półtawska – 
że w naszym polskim bloku razem z uczen-
nicami były nasze nauczycielki. Wspaniałe 
kobiety – podkreśliła. Razem przystąpiły-
śmy do podziemnej obozowej organizacji. 
Te wspaniałe kobiety ochraniały nas, pilno-
wały, aby zwycięzcy nas nie zwyciężyli. Aby 
myśl, serce, dusza nie zmarniały. Dlatego 
nieprawdziwe było stwierdzenie dzienni-
karza, który napisał, że Wanda Półtawska 
„przeżyła traumę” w obozie. – To nieprawda, 
nie straciłam wolności wewnętrznej. Mimo 
że w obozie po raz pierwszy zetknęła się
„z nieludzką męskością i nieludzką kobie-

cością”, której nie znała przed 
wojną.
Podczas wielogodzinnych apeli, 
kiedy odbywało się liczenie więź-
niarek… trwało tajne nauczanie. 
W środku nauczyciel, a po obu 
jego stronach uczennice.
To właśnie były m.in. przejawy 
tej wewnętrznej wolności, której 
ślepa przemoc nie była w stanie 
zniszczyć: tajne nauczanie, tajna 
drużyna harcerska, a nawet tzw. 
„wesołe wieczory”. To na nich 
m.in. aktorka Zofia Rysiówna re-
cytowała polską poezję.
– Jestem wychowana na perso-
nalizmie chrześcijańskim Karola 
Wojtyły („Osoba i czyn”), wy-
znała Pani Półtawska. Człowiek
w tym ujęciu jest osobą, a nie 
ciałem, choć ma ciało. Człowiek staje się 
człowiekiem przez całe swoje życie…
18 kwietnia 1942 r. był dniem, który zapa-
miętały polskie więźniarki. 13 kobiet zostało 
wywołanych na wielki plac apelowy. – Patrzy-
łyśmy, jak je prowadzili w stronę wąskiego 
przesmyku, nazywanego Totengang… Szły
i śpiewały: „Jeszcze Polska nie zginęła…” 
Tam ich rozstrzelali.
– Każdy umrze, ale myśl o śmierci może być 
twórcza, bo jest coś ważniejszego niż ży-
cie. Trzeba siebie pytać, jak umrzeć i za co 
umrzeć? – podkreśliła Wanda Półtawska, 
która nie raz otarła się o śmierć.
– Pewnego razu wywołano nas sześć, byłam 
pewna, że do Totengangu, wspominała je-
den z tych momentów. – Zaprowadzili nas 
do rewiru czyli szpitala. – Będą was opero-
wać, oznajmiła pielęgniarka. Dostałam za-
strzyk i na wózek. Twarz chirurga śni mi się 
do dziś – wyznała. Dopiero w czasie procesu 
norymberskiego poznała szczegóły ludobój-
czych eksperymentów medycznych, jakim 
były poddawane, skazane na śmierć obozo-
we „króliki doświadczalne”.
Te ludobójcze praktyki medyczne przepro-
wadzał generał prof. dr medycyny Karl Franz 
Gebhardt. Prywatny lekarz rodziny Himmle-
ra. Kłamstwem były twierdzenia oprawców 
w Norymberdze, że dzięki tym eksperymen-
tom pseudomedycznym więźniarki ocaliły 
życie, powiedziała Pani Półtawska.
Niektóre z więźniarek nie przeżyły tych ekspe-
rymentów (wszczepiano np. w ranę toksyny). 
A Himmler rozkazał likwidować „króliki”.
– Do dziś żyje pięć z nas. Moja koleżanka 
przeżyła aż cztery operacje w obozie. Między 
sobą mówiłyśmy, że nie jesteśmy króliki, ale 
króle…
5 stycznia 1945 r. dowiedziałyśmy się, że 
zginiemy. W przeddzień pójścia do gazu (bo 
to był już czas likwidacji w komorach gazo-
wych) napisałyśmy testament: żądamy, aby 
na terenie neutralnym, np. w Szwajcarii, 
Niemcy wybudowali międzynarodową szko-
łę, gdzie młodzież będzie się uczyć przyjaźni. 
Zbliżał się przecież koniec wojny…
O losie obozowych „królików” napisała na 
prośbę swojej nauczycielki od polskiego. Ten 
pamiętnik zatytułowała „O więcej niż życie”…
– Moje pokolenie pielęgnowało przyjaźń du-
chową, harcerstwo uczyło samowychowa-

nia, stawiania sobie wymagań. Kochaliśmy 
Boga i ojczyznę.
– Nie nazywajcie miłością byle czego, apelo-
wała do młodzieży, nie dajcie się opanować 
brzydocie i głupocie. Jan Paweł II w „Novo 
Millenio Ineunte” pisał, że dziś światu braku-
je mądrości. Uczył młodych myślenia, odpo-
wiedzialności za to, kim jesteś.
Gdy w czasie jednej z rozmów z Janem Paw-
łem II w czasie politycznego przełomu, Pani 
Półtawska, rozczarowana wyborem Polaków, 
stwierdziła, że naród jest „wstrętny i głupi” 
Jan Paweł II opowiedział: ale odkupiony. 
Nasz święty papież wiedział, że każdy czło-
wiek, bez wyjątku, jest bezcenny w oczach 
Boga, odkupiony za cenę najwyższą – na 
Krzyżu.
Był też realistą; wiedział i pisał o tym, że ist-
nieją w świecie struktury zła. 
Istnieje osobowe zło – szatan, odwieczny 
kłamca i morderca.
I to człowiek, który odchodzi od Boga, zaczy-
na słuchać jego przeciwnika. 
– To nie Bóg jest odpowiedzialny za Ravens-
brück, za ten świat stworzony przez cywi-
lizację śmierci, o której mówił Jan Paweł II. 
Moja koleżanka wyszła z obozu ateistką, bo 
obwiniała Boga…
– Moje pokolenie miało łatwiej niż wy, bo 
było ochraniane przez świat dorosłych. Dziś 
to dorośli przestali być ludźmi rozumnymi, 
bo niszczą świat wartości, budujących czło-
wieczeństwo – w podsumowaniu mówiła do 
młodych Pani Półtawska. Apelowała też, by 
mówić prawdę, która wymaga dziś cnoty 
męstwa w świecie dyktatury relatywizmu.
„Zbrodnicze eksperymenty medyczne w Ra-
vensbruck, to początek oswajania ze złem,
z myśleniem eugenicznym, z wartościowa-
niem ludzkiego życia. Dziś to zbrodnicze 
myślenie jest legalizowane w ustawodaw-
stwie, które traktuje człowieka jak „zlepek 
komórek”, jak rzecz, przedmiot manipulacji 
(np. in vitro – selekcja zarodków i skazywa-
nie słabszych).
Tak traktowali kobiety niemieccy oprawcy, 
lekarze, którzy patrzyli na nie jak na przed-
mioty eksperymentu, „króliki”. A nie jak na 
stworzenia Boże o najwyższej, bo królew-
skiej godności, nadanej człowiekowi przez 
Stwórcę.”

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Autograf od Wandy PółtawskiejAutograf od Wandy Półtawskiej
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W 2015 roku  przypada 70. rocznica wyzwolenia KL Ravensbrück.
W okresie od 30 marca do 27 maja br. odbędą się uroczystości 
upamiętniające Polki, które doświadczyły okrucieństw w obozie 
Ravensbrück w latach 1939-1945. Spośród 40. tysięcy przeżyło je-
dynie 8 tysięcy. Eksperymentom medycznym poddano 87 kobiet,
w tym 74 Polski. Uroczystości odbędą się pod patronatem Instytu-
tu Pamięci Narodowej.

Podajemy terminarz uroczystości kwietniowo-majowych:
26 kwietnia, Częstochowa, godz. 11.00, Klasztor na Jasnej Górze 
– Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej;
29 kwietnia, Ruda Śląska, godz. 10.00, Miejskie Centrum Kul-
tury im. Henryka Bisty – otwarcie wystawy „I trzeba było żyć… 
Kobiety w KL Ravensbrück”; godz. 11.00 – gala finałowa konkursu
„W kręgu poezji łagrowej byłych więźniarek niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Ravensbrück”;
29 kwietnia, Ruda Śląska, Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka – otwarcie okolicznościowej wystawy;
20 maja, LXIII LO im. Kossutha – „Przerwana lekcja”, spotkanie z 
reżyserem Andrzejem S. Kałuszką;
godz. 13.00 „Lekcja polskiego” – teatralna adaptacja fragmentu 
powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”;
26-29 maja, godz. 11-16.00, Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kur-
tyki, „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25 – prezentacja 
finałowa V edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym 
nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły pie-
kło obozów i łagrów”;
27 maja; Muzeum w Tykocinie, godz. 12.00 – uroczystości upa-
miętniające 71. Rocznicę wywózki dorosłych mieszkańców Tyko-
cina do obozów koncentracyjnych z udziałem świadków historii
i młodzieży szkolnej.

„Niezapomnia-
niany. Jan Paweł 
II we wspomnie-
niach przyjaciół
i współpracow-
ników” to tytuł 
najnowszej książ-

ki Włodzimierza Rędziocha, watykani-
sty, korespondenta prasowego, dzien-
nikarza m.in. „L’Osservatore Romano”
i wieloletniego mieszkańca Rzymu. O wy-
jątkowości tej publikacji świadczy fakt, 
że wśród 22 świadectw przyjaciół i naj-
bliższych współpracowników św. Jana 
Pawła II znalazła się rozmowa z Papieżem 
– Seniorem, Benedyktem XVI. Prezen-
tacja książki odbyła się 27 marca w sie-
dzibie Konferencji Episkopatu Polski.

- Śmierć Jana Pawła II była dla mnie bardzo 
trudnym momentem. Nie chciałem przeży-
wać jej jako osobistego dramatu. Zapamię-
tałem słowa, które w 1999 roku napisał Pa-
pież, i które noszę zawsze w moim portfelu. 
Papież pisał „głębokim pokojem napełnia 
mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie 
mnie do siebie — z życia do życia! Dlatego 
wypowiadam często — i bez najmniejszego 
odcienia smutku — modlitwę, którą kapłan 
odmawia po liturgii eucharystycznej: In hora 
mortis meae voca me, et iube me venire ad 
te — w godzinie śmierci wezwij mnie i każ mi 
przyjść do Siebie. Jest to modlitwa chrześci-
jańskiej nadziei, która w niczym nie umniej-
sza radości obecnej chwili, a przyszłość za-
wierza opiece Bożej dobroci” [List do osób
w podeszłym wieku – kes.]. Te słowa bardzo 

Świadectwo o Niezapomnianym
mi pomogły w godzinie śmierci papieża. 
Jego odejście stworzyło jednak wielką pustkę
w moim życiu, którą w jakiś sposób chciałem 
zapełnić – mówił o genezie powstania książ-
ki Włodzimierz Rędzioch.
Podkreślił, że podczas wielu wizyt w Wa-
tykanie, przy grobie Jana Pawła II, jeszcze 
przed przeniesieniem z Grot Watykańskich 
do bazyliki św. Piotra, spotykał wielu współ-
pracowników i przyjaciół Ojca Świętego.
Z wieloma miał okazję później porozmawiać. 
W ten sposób przez 10 lat powstało kilka-
dziesiąt wywiadów, które ukazywały się na 
łamach „L’Osservatore Romano”, „Inside The 
Vatican” oraz w Tygodniku „Niedziela”, któ-
rego autor jest rzymskim korespondentem.
Wśród rozmówców Rędziocha znaleźli się m. 
in. kard. Angelo Amato, kard. Tarcisio Ber-
tone, kard. Andrzej Deskur, kard. Stanisław 
Dziwisz, abp Mieczysław Mokrzycki, ks. Pa-
weł Ptasznik, Arturo Mari, osobisty fotograf, 
Joaquin Navarro Valls, rzecznik prasowy Sto-
licy Apostolskiej i Wanda Półtawska, wielo-
letnia przyjaciółka Papieża.  
Książkę otwiera wywiad z Ojcem Świętym 
Benedyktem XVI, do którego, jak przyznał 
autor, najtrudniej było dotrzeć. Nie było oka-
zji do spotkania i rozmowy na żywo. Bene-
dykt XVI odpisał na zadane pytania. Mówiąc 
o kulisach tego wywiadu autor podkreślił, że 
odpowiedzi Papież-Emeryt napisał w języku 
niemieckim. Zdziwiło go to i pytał papie-
skiego sekretarza, abp. Georga Gansweina, 
co to ma oznaczać. Prefekt Domu Papie-
skiego odpowiedział, że Joseph Ratzinger 
tylko w dwóch przypadkach posługuje się 
językiem niemieckim: kiedy pisze z głębi ser-

ca lub gdy chce być szczególnie precyzyjny
w formułowaniu myśli. Wywiad pisany jest
z charakterystyczną dla Papieża-Seniora 
przenikliwością i głębią. Wiele dowiadujemy 
się na temat duchowości papieża, współ-
pracy i szacunku dla Jana Pawła II. – Moja 
pamięć o Janie Pawle II jest pełna wdzięcz-
ności. Nie mogłem i nie powinienem próbo-
wać kopiować jego przykładu, próbowałem 
jednak, na ile tylko mogłem, kontynuować 
jego spuściznę i zadanie. I jestem pewien, że 
również dzisiaj towarzyszy mi jego dobroć,
a jego błogosławieństwo mnie osłania – pi-
sze na zakończenie wywiadu papież Bene-
dykt XVI.
Miło przeczytać, że na pontyfikat przełomu 
tysiącleci, składały się też momenty wypo-
czynku i relaksu Jana Pawła II. W natłoku 
codzienności zdarza się nam zapominać
o tym „siódmym dniu” z Księgi Rodzaju,
w którym Bóg nakazuje odpoczynek po 
pracy. Ojcu Świętemu zdarzały się chwile,
w których mógł wybrać się w góry, pojeździć 
na nartach, oddać się kontemplacji piękna 
gór Abruzji. O tych „ucieczkach z Watykanu” 
opowiada Egildo Biocca, wieloletni pracow-
nik Korpusu Straży Państwa Watykańskiego, 
który był odpowiedzialny za organizowanie 
tych krótkich wypraw Papieża. Jego świadec-
two przypomina, że także i on potrzebował 
wypoczynku, bliskości z przyrodą i niefor-
malnych kontaktów z ludźmi.
O ile z punktu widzenia wydawcy, najbar-
dziej znacząca jest rozmowa z następcą Jana 
Pawła II, to największe wrażenie robi wy-
wiad z Renato Buzzonettim, osobistym leka-
rzem trzech papieży: Pawła VI, Jana Pawła II
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 6 grudnia 
1883 r. w Miechowie 
jako syn Wincentego 
i Franciszki z domu 
Czarniecka. W 1905 r.
Ukończył Gimnazjum 

Filologiczne w Kielcach i wstąpił do Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy. Ukończył Semina-
rium Duchowne w Krakowie. 3 maja 1908 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Po ich uzyska-
niu przebywał w domu zakonnym we Lwowie. 
Był prefektem w Małym Seminarium Arcybi-
skupim we Lwowie. Od 1910 r. był wikariu-
szem w Parafii Księży Misjonarzy w Nowym 
Milatynie na ziemi lwowskiej, a od 1911 r.
w Witkowie Nowym koło Czortkowa na Po-
dolu. W 1914 r. z uwagi na brak kapłanów 
przeszedł do posługi w archidiecezji lwowskiej 
obrządku ormiańskiego. Został wikariuszem
i dyrektorem Ormiańskokatolickiego Zakładu 
Naukowo-Wychowawczego dla Chłopców im. 
Arcybiskupa Izaaka Isakowicza w Czerniow-
cach. Od 1915 r. był wikariuszem w parafii ka-
tedralnej we Lwowie.
1 września 1915 r. wstąpił do Legionów Pol-
skich. Pełnił funkcje kapelańskie w II Brygadzie 
w zastępstwie nieobecnych etatowych kape-
lanów. 1 stycznia 1916 r. został kapelanem 
3. pułku piechoty Legionów. W jego składzie 
uczestniczył w działaniach wojennych w Besa-
rabii i na Wołyniu. 20 kwietnia 1916 r. został 
ranny. W maju i czerwcu przebywał w szpitalu. 
Po wyleczeniu wrócił do pułku. Wziął udział 
w krwawej bitwie pod Kostiuchnówką trwają-
cej od 4 do 6 lipca 1916 r. Od 1 maja 1917 r.

równocześnie z funkcją kapelana 3 pułku 
był kapelanem szpitala fortecznego numer 3
w Warszawie.
Po kryzysie przysięgowym służył w Polskiej 
Sile Zbrojnej. 14 sierpnia 1917 r. został kape-
lanem w obozie internowanych legionistów 
w Szczypiornie. Od 15 grudnia był kapelanem 
batalionu rekrutów w Ostrowi Mazowieckiej, 
a następnie kapelanem tamtejszej Szkoły 
Podchorążych. W listopada 1918 r. automa-
tycznie przeszedł do Wojska Polskiego. Był 
kapelanem w Grupie „Bug”, która w składzie 
Armii „Wschód” walczyła z Ukraińcami w Ma-
łopolsce Wschodniej. 1 lutego 1919 r. został 
skierowany do Armii gen. Józefa Hallera we 
Francji. Od 15 lutego był superiorem 3. Dy-
wizji Piechoty stacjonującej w Wogezach.
30 kwietnia 1919 r. został kapelanem w Cen-
trum Instrukcyjnym w Lessay. Od 10 czerwca 
1919 r. był kapelanem w batalionach detaszo-
wanych w Ambronay, Tolle, Bourg pres Lan-
gres i St. Dorier. W 1920 r. powrócił do Polski. 
1 lipca 1921 r. został przeniesiony do rezerwy. 
Powrócił do pracy w archidiecezji lwowskiej.
W 1922 r. został proboszczem parafii or-
miańskiej w Brzeżanach. Odnowił zniszczony
w czasie walk polsko-ukraińskich i wojny pol-
sko-bolszewickiej kościół Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny.
W 1933 r. został mianowany dyrektorem Mu-
zeum Ormiańskiego we Lwowie. Był również 
sędzią prosynodalnym i archiwariuszem Kurii 
Arcybiskupiej. W 1939 r. został dyrektorem 
Banku Archidiecezjalnego Mons Pius, który był 
najstarszym bankiem lwowskim. 23 kwietnia 

Ksiądz kapitan Wiktor Kwapiński (1883–1957) – kapłan Zgromadzenia Księży
Misjonarzy, archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego i archidiecezji
wrocławskiej, kapelan 3. pułku piechoty Legionów

1940 r. został aresztowany przez NKWD i osa-
dzony w lwowskim więzieniu na Brygidkach. 
Cudem przeżył masakrę więźniów w czerw-
cu 1941 r. Odzyskał wolność, gdy z Brygidek  
funkcjonariusze NKWD uciekli przed zbliża-
jącymi się do Lwowa wojskami niemieckimi
w nocy z 24 na 25 czerwca, a grupa studentów 
sforsowała bramę więzienia. Wrócił do pracy 
duszpasterskiej, obejmując funkcję kanclerza 
Ormiańskiej Kurii Metropolitalnej. W 1942 r. 
został częściowo sparaliżowany. Był kancle-
rzem w trudnych warunkach okupacji niemiec-
kiej, a od 1944 r. sowieckiej.
26 listopada 1945 r. został aresztowany przez 
NKWD wraz z administratorem diecezji ks. 
Dionizym Kajetanowiczem, co władze sowiec-
kie uznały za likwidację Kościoła Ormiańskoka-
tolickiego. 9 marca 1946 r. został skazany na
10 lat łagru przez Trybunał Wojenny Wojsk Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych ZSRS Obwo-
du Lwowskiego. 9 września 1948 r., w ciężkim 
stanie zdrowia, po dwóch zawałach, został 
zwolniony z łagru i wydalony do Polski. Przy-
był do archidiecezji wrocławskiej. Od czerwca 
1948 r. został kapelanem w Szpitalu Fundacyj-
nym w Międzylesiu koło Bystrzycy Kłodzkiej. 
Był jednocześnie kapelanem Sióstr Franciszka-
nek Szpitalnych.
Zmarł 25 października 1957 r. w Międzylesiu 
kolo Kłodzka. Spoczywa w grobowcu rodzin-
nym na cmentarzu w Miechowie.
Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 
Był kanonikiem Kapituły Ormiańskiej we Lwo-
wie.

Bogusław Szwedo

i Benedykta XVI. Wraz z nim czytelnik śledzi 
pontyfikat Papieża – Polaka i Jego zmagania 
z chorobą. Buzzonetti opisuje m.in. pierwsze 
spotkanie z Ojcem Świętym jeszcze w dniu 
wyboru na Stolicę Piotrową, gdyż jako jeden 
z lekarzy był odpowiedzialny za bezpieczeń-
stwo zdrowotne kardynałów biorących udział 
w konklawe. Zaskakuje plastyczność opisu
i doskonała, reporterska wrażliwość i pamięć 
Buzzonettiego. – Nieco wcześniej widziałem 
nowo wybranego papieża wychodzącego
z kaplicy Sykstyńskiej – jego nowa, biała piu-
ska wydawała się płynąć ponad świętującym 
tłumem otaczających go kardynałów i prała-
tów – wspomina osobisty lekarz Papieża.
Interesujące szczegóły podaje też Buzzonet-
ti na temat chwil tuż po zamachu na Jana 
Pawła II. O pierwszych minutach w karetce 
i przebudzeniu po pięciogodzinnej operacji. 
Wspomina też, że papież tylko raz poruszył 
temat zamachu w rozmowie ze swoim le-
karzem. Zastanawiał się wtedy nad obsesyj-
ną fascynacją i zainteresowaniem Ali Agcy 
treścią trzeciej tajemnicy fatimskiej. Jednak 

najbardziej wstrząsającym fragmentem wy-
wiadu są notatki, które Buzzonetti prowa-
dził w ostatnich dniach życia Papieża-Polaka. 
Jest to świadectwo, które mimo tego, że jest 
powszechnie znane, to wyrażone językiem 
bezpośredniego świadka i lekarza pozwala 
na nowo, w sposób niezwykły, przeżyć tych 
kilka ostatnich dni ziemskiego pielgrzymo-
wania Jana Pawła II.
Trzy przykłady, które stanowią trzon tej re-
cenzji, pochodzą z rozdziałów skupiających 
relacje najbliższych współpracowników Jana 
Pawła II. Zdecydowanie to one decydują
o wysokiej ocenie tej książki, jej niepowta-
rzalności i bogactwie treści. Świadkowie 
tego czasu będą powoli odchodzić, dlatego 
każda książka, która gromadzi wspomnienia 
najbliższych współpracowników Papieża, za-
chowuje jego pamięć i pozwala przedłużyć 
Jego obecność pośród nas. Szeroki dobór 
rozmówców pokazuje postać Jana Pawła II 
z wielu perspektyw, czasem dość zaskakują-
cych. To także duży plus tej książki. 
Współwydawcą książki z wydawnictwem Ra-

fael jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w Wadowicach. Wicedy-
rektor placówki Michał Jakubczyk podkreślił 
podczas prezentacji, że publikacja wpisuje 
się w działania popularyzatorskie, jakie po-
dejmuje muzeum. – Jednym z priorytetów 
placówki jest pomoc ludziom w zrozumie-
niu dlaczego Jan Paweł II był taki, jaki był,
a my jesteśmy przekonani, że ogromny 
wpływ na to miały jego korzenie i jego dzie-
ciństwo spędzone w Wadowicach – powie-
dział w trakcie konferencji. Jego zdaniem 
wpływ okresu dzieciństwa oraz ślady wado-
wickiego domu rodzinnego odnaleźć można 
także na kartach książki, która opowiada 
przecież o późniejszym etapie życia Karola 
Wojtyły, jako mieszkańca Watykanu.

Krzysztof Stępkowski

Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnie-
niach przyjaciół i współpracowników, Dom 
Wydawniczy Rafael, Muzeum Dom Rodzinny 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 
Kraków-Wadowice 2015, ss. 248.
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Liturgię słowa przygotowali żołnierze i pra-
cownicy wojska służący i pracujący w DGW. 
Przy ołtarzu katedry stanęły sztandary jedno-
stek stołecznego garnizonu.
W homilii ks. ppłk Kozicki przypomniał, że 
dla każdego żołnierza najważniejszą rzeczą 
jest honor. – Honor to postawa, dla której 
charakterystyczne jest połączenie silnego po-
czucia własnej wartości z wiarą w wyznawa-
ne zasady moralne, religijne lub społeczne. 
Człowiek honoru to nie tylko ten, kto dotrzy-
muje danego słowa, jest wierny raz danej 
przysiędze, ale to człowiek podążający drogą 
męstwa i prawości żołnierskiej – powiedział. 
Honor, zdaniem ks. Kozickiego, determinuje 
konieczność stałej pracy nad sobą, wybijania 
się ponad przeciętność.
– Dowództwo Garnizonu Warszawa to wizy-
tówka stolicy, to rzesza ludzi, których łączy 
codzienna troska o sprawy często przyziemne, 
to wypełnianie szeregu zadań logistycznych, 
to współpraca z wieloma instytucjami. To 

Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy Woj-
skowej Akademii Technicznej. W Eucharystii 
uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojsk 
inżynieryjnych ze swoim dowódcą, płk. An-
drzejem Solarzem, szefem Zarządu Inżynierii 
Wojskowej. Obecni byli także poprzedni do-
wódcy wojskowych saperów: gen. Bogusław 
Bębenek, gen. Janusz Lalka i gen. Henryk Ta-
cik. Na Mszy św. obecni byli również żołnie-
rze i pracownicy wojsk inżynieryjnych oraz 
kombatanci i weterani.
W kazaniu bp Guzdek podkreślał, że jedną 
z ważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest 
szacunek dla jego dokonań i pracy. – Wro-
giem numer jeden każdej wspólnoty jest 
brak uznania dla drugiego, dla jego pracy, 
talentów i wysiłku. To co buduje i wzmac-
nia wspólnotę, to gesty oraz słowa pochwa-
ły i uznania. Jeśli ktoś na to zasłużył, to nie 
wolno żałować nam słów wdzięczności, po-
chwały i szacunku – mówił bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podziękował sape-
rom za ich służbę na rzecz ochrony ludzkiego 
zdrowia i życia. – W dniu święta wojsk inży-

służba wymagająca wielu swoistych predys-
pozycji, ogromnego zaangażowania, wkładu 
serca w realizację poszczególnych zadań – po-
wiedział. Podkreślił, że żołnierze stołecznego 
garnizonu to ludzie honoru. – To honor spra-
wia, że czujemy się dumni z własnej historii, 
tradycji, kultury i języka. To honor przyciąga 
ludzi wartościowych, uczciwych, rzetelnych, 
odważnych, zdyscyplinowanych. To honor 
kształtuje właściwy stosunek do przełożonych 
i podwładnych, daje poczucie dumy z przyna-
leżności do tej żołnierskiej rodziny, jaką stano-
wimy – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny Biskupa Polo-
wego, ks. płk Jan Domian, wikariusz biskupi 
do spraw koordynacji duszpasterstwa wśród 
kombatantów i weteranów (przed laty dzie-
kan stołecznego garnizonu) oraz ks. płk SG 
Zbigniew Kępa.
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele 
poszczególnych jednostek podległych Do-

nieryjnych pragnę przekazać słowa uznania 
i podziękować tym, którzy na to najbardziej 
zasłużyli. Gratuluję tym, którzy otrzymają 
awanse, odznaczenia, wyróżnienia i nagro-
dy. Podczas tej Mszy św. dziękujemy za wa-
szą służbę na rzecz społeczeństwa. Mamy 
świadomość, że stale jesteście na froncie. 
Niech Bóg wynagrodzi wam wszelkie trudy
i ma was w swojej opiece – życzył zebranym.
Mszę św. z bp. Guzdkiem koncelebrowali ks. 
ppłk Mariusz Śliwiński, kapelan saperów, ks. 
ppłk Władysław Kozicki, proboszcz katedry 
oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz
i dziekan Straży Granicznej.
Słowa modlitwy i podziękowań skierował 
także bp Mirosław Wola, naczelny ewange-
licki duszpasterz wojskowy.
Pułkownik Andrzej Solarz, szef Zarządu In-
żynierii Wojskowej podziękował biskupowi 
za sprawowaną Eucharystię. Podkreślił, że 
w katedrze polowej chętnie spotykają się na 
modlitwie kolejne pokolenia saperów, odda-
jąc hołd i dziękując za opiekę Matce Bożej 
Hetmance Żołnierza Polskiego. Podziękował 

Mszą św. sprawowaną 17 kwietnia w katedrze polowej zainaugurowali swoje 
święto żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa Garnizonu Warszawa (DGW). 
Mszę św. koncelebrował w gronie kapelanów bp Józef Guzdek, Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego. W homilii ks. ppłk Władysław Kozicki, proboszcz katedry 
polowej podkreślił, że najcenniejszym skarbem żołnierza jest jego honor. Po 
Mszy św. gen. bryg. Wiesław Grudziński, dowódca garnizonu, złożył wiązankę 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Do-
wództwo Garnizonu Warszawa obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia.

Od Mszy św. sprawowanej przez bp. Józefa Guzdka w Katedrze Polowej WP 16 kwiet-
nia rozpoczęły się obchody święta wojsk inżynieryjnych. W kazaniu ordynariusz woj-
skowy podkreślał, że w życiu każdego człowieka ważne jest uznanie dla jego pracy i 
służby. W południe pod pomnikiem „Chwała Saperom” na warszawskim Czerniako-
wie odbyła się uroczystość upamiętnienia żołnierzy wojsk inżynieryjnych, poległych 
podczas II wojny światowej oraz w trakcie akcji rozminowania kraju.

Honor jest sprawą najważniejsząHonor jest sprawą najważniejszą

Zasłużyliście na uznanie i szacunekZasłużyliście na uznanie i szacunek

Święto wojsk inżynieryjnychŚwięto wojsk inżynieryjnych

wództwu Garnizonu z gen. bryg. Wiesławem 
Grudzińskim, który po Komunii św. podzię-
kował biskupowi polowemu za posługę ka-
pelanów w stołecznym garnizonie. – Święto 
Dowództwa Garnizonu Warszawa, to także 
Wasze święto. Praca w dowództwie garnizo-
nu nie mogłaby przebiegać w takiej formie 
bez waszego wsparcia, życzliwości i modlitwy. 
Dziękuję, że jesteście z nami chwilach pięk-
nych i radosnych, ale że wspieracie nas także
w momentach trudnych – powiedział wręcza-
jąc kwiaty. Bp Guzdek rozdał je paniom pracu-
jącym w siedzibie DGW.
Po zakończeniu Eucharystii gen. Grudziński 
z delegacją oficerów stołecznego garnizonu 
złożyli kwiaty pod tablicą smoleńską.
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odby-
ła się zbiórka pracowników i kadry z okazji 
święta DGW. Na płycie grobu złożone zostały 
kwiaty.

Krzysztof Stępkowski

za przybycie poprzednim szefom wojsk in-
żynieryjnych. Dodał, że są oni dla wojsko-
wych saperów wzorem do naśladowania. 
– To dzięki waszemu poświęceniu słowa: 
„Czasem burzyć, często budować, zawsze 
służyć”, stały się naszym saperskim mottem. 
W dniu święta życzył żołnierzom wojsk in-
żynieryjnych, aby „służba wojskowa była dla 
nich nie tylko zawodem, ale wewnętrznym 
nakazem sumienia, nakazem serca”.
Płk Solarz podziękował kapelanom za ojcow-
ską opiekę wśród żołnierzy wojsk inżynieryj-
nych i wręczył bp. Guzdkowi kwiaty.
Ordynariusz wojskowy przekazał szefowi Za-
rządu Inżynierii Wojskowej medal pamiątkowy: 
„Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”.
Po Mszy św. pod tablicą poświęconą pole-
głym saperom, znajdującą się w kruchcie ka-
tedry złożone zostały kwiaty.
Po południu pod pomnikiem „Chwała Sape-
rom”, znajdującym się w Parku im. Edwarda 
Rydza-Śmigłego w Warszawie odbyła się uro-
czystość upamiętniająca poległych saperów.

Kes

Wiązanka pamięci przed epitafium Wiązanka pamięci przed epitafium 
poległych saperówpoległych saperów
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Na początku Eucharystii ordynariusz wojsko-
wy przywitał żołnierzy i wyraził radość, że w 
przeddzień święta oddział gromadzi się na 
Mszy św. w katedrze polowej. – Ponieważ 
pilnujecie prawa, kształtujecie i wychowuje-
cie innych, sami musimy dbać o nasze ser-
ca, robić rachunek sumienia i nieustannie 
kontrolować, jacy jesteśmy – powiedział bp 
Guzdek. Podkreślił, że jest wdzięczny żołnie-
rzom żandarmerii za ich pełną poświęcenia i 
trudną służbę.
W homilii ks. por. Maciej Kalinowski przypo-
mniał postać Nikodema, który nie poddając 
się presji otoczenia, zdobył się na odwagę, 
by spotkać się z Jezusem. – Najgroźniejszym 
przeciwnikiem odwagi jest strach. Może on 
całkowicie sparaliżować człowieka. Potrafi do-
prowadzić go nie tylko do tego, że rezygnuje 
on z czynienia dobra, ale nawet opowie się po 
stronie zła lub zacznie ze złem współpracować 
– mówił ks. Kalinowski. Dodał, że wielokrotnie 
za odwagę trzeba płacić wysoką cenę.
Zdaniem kapelana odwagę łatwo pomylić 
z brawurą. – Ta ostatnia, to odwaga, któ-
rej zabrakło mądrości – powiedział. Ks. por. 
Kalinowski życzył żandarmom, aby swoją 

W świątyni garnizonowej, setki osób spotka-
ły się, aby wspólnie upamiętnić bohaterów 
naszego narodu pomordowanych w Katyniu 

odwagę czerpali ze świadomości obecności 
Chrystusa Zmartwychwstałego. – Jezus prze-
mienił ciemność Nikodema w światło, strach 
w odwagę. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do 
zaufania Bogu, który tak umiłował świat, aby 
każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne 
– zakończył.
Liturgię słowa oraz asystę liturgiczną ołtarza 
zabezpieczyli żołnierze MazOŻW. Obecny 
był poczet sztandarowy jednostki. Mszę św. 
koncelebrowali z bp. Guzdkiem i ks. por. Kali-
nowskim ks. płk Adam Prus, dziekan Żandar-
merii Wojskowej, ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
dziekan Straży Granicznej, ks. ppłk Włady-
sław Kozicki, proboszcz katedry polowej i ks. 
płk w st. spocz. Wiesław Bożejewicz.
Po komunii głos zabrał płk Wiesław Chrza-
nowski, komendant MazOŻW, który po-
dziękował ordynariuszowi wojskowemu za 
sprawowanie Eucharystii. Odczytany został 
rozkaz o nadaniu bp. Guzdkowi odznaki pa-
miątkowej MazOŻW.
Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojsko-
wej jest kontynuatorem tradycji Oddziału 
ŻW Garnizonu Stołecznego, który powstał 
w 1990 r. razem z uformowaniem całej Żan-

i wielu innych miejscach na Wschodzie. Na 
uroczystościach obecni byli m.in.: przedsta-
wiciele Wojska Polskiego, policji, posłowie, 

władze samorządowe oraz Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, przed-
stawiciele stowarzyszeń kombatanc-
kich, a także młodzież szkolna. „Jeśli 
w naszych sercach będzie Bóg i Jego 
prawo, to ta ziemia nie będzie ocie-
kać krwią – mówił podczas Mszy św. 
biskup Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy przypomniał 
okoliczności dokonania zbrodni. 
Podkreślił, że jej okrucieństwo nawet 
po wielu latach i próbach ukrycia nie 
pozwala o niej zapomnieć.
Przed błogosławieństwem Ksiądz Bi-
skup poświęcił tablicę upamiętniającą 

Od Mszy świętej sprawowanej 15 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego rozpoczęły się uroczyste obchody święta Mazowieckiego Od-
działu Żandarmerii Wojskowej (MazOŻW). Eucharystii przewodniczył Bi-
skup Polowy WP Józef Guzdek. W homilii ks. por. Maciej Kalinowski, ka-
pelan MazOŻW, życzył żołnierzom swej jednostki odwagi, której źródłem 
jest zmartwychwstały Chrystus. Podczas Mszy św. bp Guzdek został uho-
norowany odznaką pamiątkową Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 12 kwietnia w kościele garnizonowym pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyły się obchody związane z 75. rocznicą Zbrodni 
Katyńskiej. Podczas uroczystości Biskup Polowy Józef Guzdek odsłonił tablicę upa-
miętniającą ponad 240 mieszkańców Skierniewic, zamordowanych w 1940 r.

W służbie prawaW służbie prawa

Nieustępliwi w poszukiwaniu prawdyNieustępliwi w poszukiwaniu prawdy

Święto Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii WojskowejŚwięto Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej

Uroczystości 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w SkierniewicachUroczystości 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Skierniewicach

darmerii Wojskowej. W maju 2000 roku Od-
działowi Żandarmerii Wojskowej Garnizonu 
Stołecznego nadano nazwę Mazowiecki Od-
dział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. 
Franciszka Sznajdego.
W 1999 i 2003 roku MazOŻW otrzymał Znak 
Honorowy Sił Zbrojnych RP za szczególne osią-
gnięcia w wykonywaniu zadań służbowych.
MazOŻW należy do największych jednostek 
terenowych całej formacji, na co niewątpli-
wy wpływ ma stołeczna lokalizacja oddziału. 
Poza realizacją zadań typowych dla policji 
wojskowej, a więc pracy dochodzeniowej i 
działań prewencyjnych wykonywanych rów-
nież we współpracy z funkcjonariuszami 
Policji, SOK lub Straży Miejskiej, żołnierze 
oddziału biorą udział w zabezpieczaniu uro-
czystości patriotycznych, wojskowych i reli-
gijnych oraz wielu innych wydarzeń, którym 
towarzyszą masowe zgromadzenia.
Oprócz realizacji zadań związanych na tere-
nie kraju, żołnierze MazOŻW brali udział we 
wszystkich w misjach pokojowych i stabiliza-
cyjnych, w jakich w ostatnich latach uczest-
niczyło Wojsko Polskie.

kes

243 mieszkańców Skierniewic i powiatu, któ-
rzy zginęli w 1940 r. Wśród nich, znaleźli się: 
gen. dyw. Rudolf Prich – dowódca 26. Skier-
niewickiej Dywizji Piechoty, ks. ppłk Edward 
Choma, pierwszy proboszcz parafii wojskowej 
w Skierniewicach, oraz podkomisarz Ignacy 
Miński – komendant powiatowy Policji Pań-
stwowej. Ostatnim akordem skierniewickich 
obchodów było złożenie kwiatów pod krzy-
żem katyńskim. Podczas uroczystości pasterz 
diecezji polowej odznaczył ks. mjr. Pawła 
Piontka, proboszcza parafii, godnością kano-
nika honorowego Kapituły Katedralnej Ordy-
nariatu Polowego w Polsce, a ppłk. Andrzeja 
Krysiaka Medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
za szczególne zasługi w dziedzinie odkrywa-
nia historii parafii wojskowej w Skierniewi-
cach oraz za zaangażowanie w działalność 
patriotyczną w mieście. 
Patronat nad obchodami objął Prezydent 
Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk, który 
w imieniu mieszkańców ufundował tablicę 
pamiątkową.                                            pp
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Z innej stronyZ innej strony

Czy odnaleziono szczątki św. Jana Chrzciciela?  

Portal Deon.pl podał za telewizją CNN informację o potwierdze-
niu wieku szczątków znalezionych w 2010 roku przez archeologa 
Kazimira Popkonstantinova, jako pochodzących z okresu, w któ-
rym żył Jezus Chrystus. Według prof. Toma Highama z Uniwer-
sytetu w Oksfordzie relikwie mają pochodzić z połowy I w. po 
Chrystusie. Profesor traktuje sprawę badanie szczątków czysto 
zawodowo i zaznacza, że sam jest ateistą.
Kości zbadane przez naukowców znajdowały się w niewielkim 
relikwiarzu umieszczonym pod ołtarzem datowanej na V w po 
Chr. bazyliki św. Jana na jednej z wysp na Morzu Czarnym. Ba-
danie wykazało też, że  kości należały do osoby, która urodziła 
się na Bliskim Wschodzie. Na małej skrzynce z relikwiami widniał 
napis: „Boże, miej w opiece Twego sługę Tomasza. Do Św. Jana. 
24 czerwca”. Zgodnie z tradycją 24 czerwca to dzień narodzin 
św. Jana Chrzciciela.
Domniemane relikwie św. Jana znajdują się jeszcze w czterech 
miejscach na świecie m.in. w meczecie w Damaszku, muzeum
w Monachium, w  Istambule  oraz w klasztorze w Czarnogórze.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Deon.pl naukowcy chcie-
liby przebadać genotyp wszystkich relikwii, aby stwierdzić czy 
pochodzą one od tego samego człowieka.

Na podst. Deon.pl oprac. kes

Pomnik  wojskowego niedźwiedzia

W niedzielę, 19 kwietnia we włoskim mieście Imola odsłonię-
ty został pomnik legendarnego niedźwiedzia Wojtka, maskotki
II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Syryjski niedź-
wiedź brunatny przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, obecny 
był m.in. w czasie bitwy o Monte Cassino. Wykorzystywany był 
m.in. do przenoszenia skrzyń z amunicją. W wojsku dosłużył się 
stopnia kaprala.
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w ramach wizyty 
premier Ewy Kopacz w związku z 70. rocznicą wkroczenia do 
miasta żołnierzy II Korpusu Polskiego.
Pomnik przedstawia Wojtka wspinającego się po schodach, sym-
bolizujących wzgórza Romanii(krainy geograficznej w północ-
nych Włoszech). W lewej łapie Wojtek trzyma beret wojskowy
z orłem i odznaką 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w której 
służył. Autorem pomnika jest Luigi E. Mattei, którego dziełem 
jest także tablica upamiętniająca żołnierzy II Korpusu. W ceremo-
nii odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in. dawni opiekunowie 
Wojtka, kombatanci.
Jest to już czwarty pomnik kaprala Wojtka. Pierwszy stanął
w Edynburgu, w tamtejszym ZOO, gdzie w 1963 roku Wojtek 
padł. W 2013 r. odsłonięty został pomnik w Żaganiu, a w 2014 r.
w Krakowie.
W kwietniu 1942 roku polscy żołnierze w drodze z Pahlevi
w Iranie do Palestyny za parę puszek konserw odkupili małego 
niedźwiadka brunatnego od przygodnie napotkanego perskiego 
chłopca. Niedźwiadek nie umiał jeszcze jeść i żołnierze karmili go 
rozcieńczonym skondensowanym mlekiem z butelki po wódce
i skręconego ze szmat smoczka. Podobno z tego powodu Wojt-
kowi na zawsze pozostało upodobanie do napojów z takiej butel-
ki. Miś został oficjalnie wciągnięty na stan ewidencyjny 22. Kom-
panii Zaopatrywania Artylerii, z którą to jednostką przeszedł cały 
szlak bojowy: z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, 
a po demobilizacji trafił do Wielkiej Brytanii.                          kes

Rozpoczęło się wystawienie Całunu Turyńskiego

19 kwietnia w katedrze w Turynie rozpoczęło się wystawienie Ca-
łunu Turyńskiego - płótna, w które, według wielowiekowej trady-
cji, było owinięte ciało Jezusa Chrystusa po złożeniu w grobie.
Wystawienie potrwa do 24 czerwca. Trzy dni wcześniej przed Ca-
łunem modlić się będzie papież Franciszek, o czym przypomniał 
po modlitwie „Regina caeli” w dniu wystawienia całunu na placu 
św. Piotra w Watykanie. - Życzę, by ten akt czci pomógł nam 
odkryć w Chrystusie miłosierne oblicze Boga i rozpoznawać je
w obliczach braci, szczególnie najbardziej cierpiących - powie-
dział Ojciec Święty.
Obecne nadzwyczajne wystawienie Całunu wiąże się z trwają-
cym obecnie Rokiem Jubileuszowym św. Jana Bosko (sierpień 
2014-sierpień 2015) z okazji 200. rocznicy jego urodzin. Oba te 
wydarzenia związane są ściśle z Turynem.
Rozpoczęte dziś wystawienie jest drugim w tym stuleciu – po-
przednie odbyło się w 2010 r. Poprzednio Płótno wystawia-
no jeszcze w latach 1978, 1998 i 2000, a wcześniej w 1933 r.,
w ramach Roku Jubileuszowego z okazji 1900. rocznicy Odkupie-
nia. Ponadto Całun był wystawiany telewizyjnie: po raz pierwszy 
w 1983 i ostatnio – 30 marca 2013 r.
Płótno to kilkakrotnie odwiedzali papieże. Jan Paweł II pielgrzy-
mował tam 24 maja 1998 r., a wcześniej – jako kard. Karol Wojty-
ła odwiedził to miejsce w październiku 1978 r., gdy udawał się na 
konklawe, które wybrało go na papieża. Poza tym gdy 13 kwiet-
nia 1980 r. przebywał z wizytą w Turynie wystawiono na krót-
ko Całun po Mszy na placu przed katedrą. Z kolei Benedykt XVI
odwiedził Kaplicę Całunu 2 maja 2010 r.                                KAI

Benedykt XVI uczcił swe 88 urodziny kuflem 
bawarskiego piwa

W dniu swoich 88. urodzin – 16 kwietnia Benedykt XVI pozwolił 
sobie na kufel piwa „z rodzinnych stron”. Wypił je wspólnie ze 
swym starszym, 91-letnim bratem Georgiem, osobistym sekreta-
rzem abp. Georgiem Gänsweinem i grupą gości przybyłych z Ba-
warii, którzy życzyli swemu sławnemu rodakowi długich lat życia.
30-osobowa delegacja strzelców górskich i muzyków w strojach lu-
dowych przyjechała specjalnie do Rzymu, aby złożyć życzenia uro-
dzinowe Benedyktowi XVI. Dowódca oddziału podarował papieżo-
wi-seniorowi białe bawarskie kiełbaski i płytę z muzyką ludową.
Również papież Franciszek odprawił dzisiaj Mszę św. w intencji 
swego poprzednika. W kaplicy Domu św. Marty w Ogrodach Wa-
tykańskich modlił się, „aby Pan go umocnił, dał mu wiele radości 
i szczęścia”.
Benedykt XVI – Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r.
w Marktl am Inn w Bawarii. Święcenia kapłańskie przyjął
29 czerwca 1951. W wieku 26 lat rozpoczął działalność naukową, 
początkowo jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamental-
nej we Fryzyndze, następnie był profesorem w Bonn, Münster, 
Tybindze i Ratyzbonie.
24 marca 1977 Paweł VI mianował go arcybiskupem metropo-
litą Monachium i Fryzyngi (sakrę nominat przyjął 28 maja tegoż 
roku), a wkrótce potem, na konsystorzu 27 czerwca powołał go 
w skład Kolegium Kardynalskiego. Od 25 listopada 1981 kard. 
Ratzinger był prefektem Kongregacji Nauki Wiary i przewodni-
czącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a od 30 listopada 
2002 również dziekanem Kolegium Kardynalskiego.
Po śmierci Jana Pawła II wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 
przyjął imię Benedykta XVI, a po niespełna ośmiu latach pontyfi-
katu, jako pierwszy od ponad siedmiu wieków następca św. Pio-
tra ustąpił z urzędu papieskiego 28 lutego 2013.                  KAI

Na podst KAI oprac. kak i kes
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Afganistan
Wczoraj w bazie Bagram w Afganistanie, po raz pierwszy odprawiona została 
Msza św. w nowopowstałej kaplicy. Obok licznie przybyłych polskich żołnierzy 
oraz żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych, wzięli w niej udział dwaj kapelani 
amerykańscy. Eucharystię celebrował ks. ppłk Piotr Kowalczyk, kapelan kontyn-
gentu.
Kaplica powstała decyzją płk. Wojciecha Marchwicy, dowódcy Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego I zmiany misji „Resolut Support”, w ramach reorganizo-
wania terenu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bagram.
Kaplicę wyposażyli kapelani polski i amerykańscy. 
Na koniec Mszy św., płk Marchwica wręczył pamiątkę weterana amerykańskie-
mu kapelanowi, księdzu kpt. P. J. Camiringowi, który w najbliższym czasie wraca 
do Stanów Zjednoczonych.
Z początkiem nowego roku misja NATO w Afganistanie uległa radykalnej zmia-
nie. Zakończyła się bojowa misja ISAF, a rozpoczęła szkoleniowo-doradczo-
wspierająca afgańskie siły bezpieczeństwa. Bierze w niej udział 150 osobowa 
grupa polskich żołnierzy i pracowników wojska. Trzon misji stanowią żołnierze 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 10. Brygady Logistycznej z Opola. W gro-
nie doradców są żołnierze z całej Polski.
Żołnierze w zasadzie nie opuszczają baz i nie biorą udziału w walkach z rebelian-
tami. Zajmują się szkoleniem afgańskiego wojska i policji oraz sprawdzaniem, czy 
międzynarodowe pieniądze na ten cel są dobrze wydawane. Zgodnie z podpisaną 
umową z rządem Afganistanu nowa misja ma trwać do końca 2016 roku.  
W ramach poprzedniej misji afgańskiej Polacy pomagali w odbudowie prowincji 
Ghazni, w której stacjonowali. W czasie jej trwania wyszkolili 11 tysięcy afgań-
skich żołnierzy i policjantów. Dostarczyli też 130 ton pomocy humanitarnej.
W czasie trwania polskiej misji zginęło 45 osób, a 361 zostało rannych. 
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Kosowo
Mszą św. sprawowaną 19 kwietnia w intencji saperów uczczono w Kosowie 
Święto Wojsk Inżynieryjnych. Eucharystię odprawił ks. ppor. Przemysław Tur, 
kapelan XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. 
Kapelan podziękował saperom za ich codzienną służbę i ofiarność na rzecz bez-
pieczeństwa. Obecnie służbę w Kosowie pełni siedmiu saperów.
– Wasza służba naznaczona jest wielkim ryzykiem, nieustanną gotowością po-
święcenia się dla innych, dbałość o ich bezpieczeństwo. Za to, że zawsze można 
na was liczyć, dzisiaj wyrażamy nasze podziękowanie. Niech Chrystus Zmar-
twychwstały umacnia Was odwagą i pewnością na każdy dzień Waszej odpo-
wiedzialnej służby… – życzył wojskowym ks. Tur. Żołnierze stworzyli wyjątkowy 
klimat Mszy św. i zadbali o „saperski” wystrój kaplicy.
Przed południem 20 kwietnia, na terenie bazy w Kosowie odbyła się uroczysta 
zbiórka, podczas której ppłk Dariusz Wojtkowiak, dowódca PKW KFOR, złożył 
życzenia wszystkim saperom i wręczył pamiątkowe listy z podziękowaniami za 
ich dotychczasową służbę.
Podczas działań bojowych saperzy zawsze poprzedzają patrol, by sprawdzić 
czy na drodze nie umieszczono ładunków wybuchowych. Sprawdzają bezpie-
czeństwo na lądowiskach śmigłowców oraz w starych, niezamieszkałych bu-
dynkach. W kraju oczyszczają teren z powojennych niewypałów, budują mosty, 
a gdy trzeba pomagają walczyć z powodzią. W ramach KFOR służbę wojsk inży-
nieryjnych pełni siedmiu saperów. Od maja ich zadania przejmą żołnierze armii 
Stanów Zjednoczonych.                                                                            jf, kes

Jasna Góra
7. Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich pielgrzy-
mował 15 kwietnia na Jasną Górę. 60-cio osobowa 
grupa pątników przybyła, aby oddać hołd Matce Bożej 
Hetmance Żołnierza Polskiego. W Mszy św. przed Cu-
downym Obrazem wzięła udział kompania honorowa 
wraz ze sztandarem, poczty lancowe reprezentujące 
szwadrony batalionu oraz delegacja żołnierzy. 
Gośćmi honorowymi byli rodzice śp. Szymona Sitar-
czuka – żołnierza tej jednostki poległego w Afganista-
nie. Na zakończenie liturgii dowódca batalionu ppłk 
Artur Barański przekazał na ręce o. płk Jana Golonki 
odznakę pamiątkową, która umieszczona została na 
płaszczu Hetmanki. Po Mszy św. pielgrzymi zwiedzili 
klasztor, modląc się w bastionie św. Rocha za ofiary 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.                 szm

Sopot
Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, sanitariuszka 5. Wi-
leńskiej Brygady AK, zamordowana przez UB, zosta-
ła ogłoszona w środę 15 kwietnia patronką Zespołu 
Szkół Handlowych w Sopocie. Uroczystość nada-
nia imienia rozpoczęła się w kościele pw. NMPW 
„Gwiazdy Morza”. Eucharystii przewodniczył abp 
Sławoj Leszek Głódź. 
– Nadając imię Danuty Siedzikówny „Inki” waszej szko-
le, uznajecie autorytet wychowawczy tej młodej, bo-
haterskiej dziewczyny. Danusia jest symbolem czystej 
ofiary. Jej postawa życiowa powinna być dla was przy-
kładem i inspiracją - zwrócił się do nauczycieli i uczniów 
metropolita gdański. Podczas Mszy św. abp Głódź po-
święcił nowy sztandar szkoły z wizerunkiem Danuty 
Siedzikówny „Inki”. Następnie zgromadzeni w świątyni 
udali się pod Pomnik Martyrologii Polskich Mieszkań-
ców Sopotu, gdzie zostały złożone kwiaty. Kolejnym 
punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej wmurowanej w ścianę budynku szkoły. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie 
imienia szkole, w którym uczestniczyli m.in. Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu, Kazimierz Smoliński
i Andrzej Jaworski, posłowie PiS oraz sopoccy radni. 

KAI

Radom
Z przykrością informujemy, że 18 kwietnia w Rado-
miu zmarł ks. płk w st. spocz. dr Henryk Burzyński, 
emerytowany kapelan Ordynariatu Polowego.
Msza św. pogrzebowa odprawiona została 22 kwiet-
nia o godz. 10.30 w kościele garnizonowym pw. Św. 
Stanisława Biskupa w Radomiu. Eucharystia i dalsze 
uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej 
miejscowości zmarłego w Zwoleniu, w parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Ksiądz Henryk Burzyński urodził się w 1936 roku
w Zwoleniu (dawna diecezja sandomierska, obecnie 
diecezja radomska). Święcenie kapłańskie przyjął
w 18 kwietnia 1960 r. W duszpasterstwie wojskowym 
posługę kapelana pełnił od 1 lipca 1986 r. W czasie 
posługi w ordynariacie był m.in. proboszczem kościo-
ła garnizonowego w Radomiu w latach 1993-96.
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