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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MAJMAJ
Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanie żyjący w środo-
wiskach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

Numer zamknięto 27 maja 2015 r.

Na zdjęciu:
Lourdes, uczestnicy 57. Międzynarodo-
wej Pielgrzymki Żołnierzy

niemożliwy dla kogokolwiek innego. Z drugiej 
strony, jak dobrze wiemy, doszło do tego, że
w życiu mało jest czasu na rozmowy, refleksję
i dyskusję. Wielu rodziców „zajętych” jest pracą 
– ojciec i matka muszą pracować – i innymi pro-
blemami, zażenowanych nowymi potrzebami 
dzieci i złożonością współczesnego życia, które 
jest takie i musimy je przyjąć takim, jakim jest, 
są sparaliżowani strachem przed popełnieniem 
błędów. Problem jednakże polega nie tylko na 
mówieniu. Co więcej, powierzchowny „dialo-
gizm” nie prowadzi do prawdziwego spotka-
nia umysłów i serc. Zadajmy sobie natomiast 
pytanie: „gdzie” dzieci są naprawdę na swej 
drodze? Czy wiemy, gdzie tak naprawdę są ich 
dusze? A przede wszystkim, czy chcemy wie-
dzieć? Czy jesteśmy przekonani, że nie oczeku-
ją one w istocie niczego innego?
Wspólnoty chrześcijańskie są wezwane do 
udzielenia wsparcia misji wychowawczej ro-
dziny, i czynią to przede wszystkim za pomocą 
światła Słowa Bożego. Apostoł Paweł przypo-
mina o wzajemności obowiązków między ro-
dzicami a dziećmi: „Dzieci, bądźcie posłuszne 
rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu.
Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, 
aby nie traciły ducha” (Kol 3,20-21). U pod-
staw tego wszystkiego jest miłość którą daje 
nam Bóg: która: „nie dopuszcza się bezwsty-
du, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego... Wszystko znosi, wszyst-
kiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzie-
ję, wszystko przetrzyma”(1 Kor 13,5-7). Także
w najlepszych rodzinach trzeba siebie znosić 
nawzajem, a to wymaga tak wiele cierpliwości! 
Takie bowiem jest życie. Nie przeżywa się go
w laboratorium, ale w konkretnych realiach. 
Sam Jezus przeszedł przez edukację domową.
Także w tym przypadku łaska miłości Chry-
stusa dopełnia to, co jest wpisane w naturę 
człowieka. (...) Jak wiele mamy wspaniałych 
przykładów rodziców chrześcijańskich, pełnych 
ludzkiej mądrości! Ukazują oni, że dobre wy-
chowanie rodzinne jest podstawą humanizmu. 
Jego promieniowanie społeczne jest bogac-
twem pozwalającym na zrekompensowanie 
niedostatków, ran, braków ojcostwa czy ma-
cierzyństwa, które dotykają dzieci mniej szczę-
śliwe. To promieniowanie może dokonywać 
prawdziwych cudów. A w Kościele takie cuda 
zdarzają się każdego dnia!
Pragnąłbym, aby Pan obdarzył rodziny chrześci-
jańskie wiarą, wolnością i odwagą niezbędnymi 
dla ich misji. (...) Nadszedł czas, aby ojcowie
i matki powrócili ze swego wygnania, bo sami 
wygnali siebie z wpływu na wychowanie dzie-
ci, aby powrócili ze swego wygnania i w pełni 
podjęli swoją rolę edukacyjną. Ufajmy, że Pan 
obdarzy nas tą łaską, byśmy nie wygnali siebie 
z wpływu na wychowanie dzieci, a może to je-
dynie uczynić miłość, delikatność i cierpliwość. 
Dziękuję.

Watykan, 20 maja 2015 r.

rodzinie. Rodzina została między innymi oskar-
żona o autorytaryzm, deprawację, konformizm, 
represję uczuciową, która generuje konflikty.
To prawda, powstał otwarty rozłam między 
rodziną a społeczeństwem, między rodziną
a szkołą, zerwano pakt edukacyjny. W ten spo-
sób nastał kryzys w przymierzu wychowaw-
czym społeczeństwa z rodziną, ponieważ pod-
ważono wzajemne zaufanie. Objawów tego 
jest wiele. Na przykład, w szkole osłabieniu 
uległy relacje między rodzicami a nauczyciela-
mi. Czasami są napięcia i wzajemna nieufność. 
Konsekwencje tego oczywiście spadają na dzie-
ci. Z drugiej strony, namnożyło się sporo tzw. 
„ekspertów”, którzy zajęli miejsce rodziców, 
nawet w najbardziej intymnych aspektach 
edukacji. Wiedzą oni wszystko o życiu emocjo-
nalnym, osobowości i jej rozwoju, ich prawach
i obowiązkach, znają cele, motywacje, tech-
niki. A rodzice muszą tylko słuchać, uczyć się
i dostosowywać. Pozbawieni swojej roli, czę-
sto stają się zbytnio zaniepokojeni i zaborczy
o swoje dzieci, aż do tego stopnia, by ich ni-
gdy nie korygować. Mają tendencję do powie-
rzania ich coraz bardziej „ekspertom”, nawet
w kwestiach najbardziej wrażliwych i osobi-
stych życia, sami stawiając się w kącie. W ten 
sposób grozi dziś rodzicom, że wykluczą siebie 
z życia swoich dzieci, jest to niezwykle niebez-
pieczne! Nie dzieje się tak zawsze, ale niekiedy 
obserwujemy takie przypadki.
Zazwyczaj nauczycielka w szkole zwraca uwagę 
dziecku i pisze notatkę do rodziców. Przytoczę 
anegdotę osobistą. Pamiętam, że kiedy byłem 
w czwartej klasie szkoły podstawowej powie-
działem nauczycielce brzydkie słowo. Ta dobra 
kobieta zawezwała moją mamę, która przyszła 
następnego dnia. Porozmawiały ze sobą a na-
stępnie zostałem wezwany. Moja mama przed 
nauczycielką wyjaśniła, że to, co zrobiłem było 
złe i nigdy nie powinno to mieć miejsca. Uczy-
niła to z wielką łagodnością i kazała mi prze-
prosić nauczycielkę w jej obecności. Zrobiłem 
to i byłem zadowolony, że sprawa dobrze się 
zakończyła. Ale to był tylko pierwszy rozdział. 
Kiedy wróciłem do domu, rozpoczął się roz-
dział drugi. Wyobraźcie go sobie. Dzisiaj, gdy 
nauczycielka zrobi coś takiego, to nazajutrz 
przyjdą rodzicie, żeby czynić wymówki nauczy-
cielce, bo specjaliści mówią, że dzieciom nie 
wolno czynić wymówek w ten sposób. Czasy 
się zmieniły. Rodzice nie powinni wykluczać się 
sami z wychowywania dzieci. To jasne, że takie 
podejście nie jest dobre: nie jest harmonijne, 
nie dialogiczne i zamiast sprzyjać współpracy 
między rodziną a innymi instytucjami edukacyj-
nymi, przeciwstawiają je sobie.
Jak do tego doszło? Nie ulega wątpliwości, 
że rodzice, a raczej niektóre modele edukacyj-
ne przeszłości miały pewne ograniczenia. Ale 
prawdą jest również to, że są takie błędy, które 
mogą popełniać tylko rodzice, ponieważ mogą 
je zrekompensować w taki sposób, który jest 

Kontynuujemy naszą refleksję nad rodziną
a dziś nad istotną cechą rodziny, to znaczy jej 
naturalnym powołaniem do wychowywania 
dzieci, aby dojrzewały w odpowiedzialności 
za siebie i za innych. Jakże piękne są usłysza-
ne przez nas na początku dzisiejszej katechezy 
słowa św. Pawła: „Dzieci, bądźcie posłuszne ro-
dzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu, 
Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby 
nie traciły ducha” (Kol 3,20-21).
Jest to reguła mądrościowa. Dziecko wychowa-
ne jest do słuchania rodziców, bycia posłusz-
nym rodzicom, którzy starają się nie rozkazy-
wać w sposób brutalny, aby dzieci nie traciły 
ducha. Dzieci powinny wzrastać nie tracąc du-
cha, krok po kroku. Jeśli wy rodzicie weźmiecie 
dzieci za rękę i zaproponujecie, aby wejść na te 
schody, krok po kroku sprawiacie, że wchodzą 
wyżej, to proces wychowawczy będzie prze-
biegał dobrze. Kiedy natomiast będziecie roz-
kazywać, każąc wejść wyżej, a dziecko mówi, 
że nie może – to się nazywa rozdrażnianiem 
dzieci – wymaganie od dzieci tego, czego nie są
w stanie dokonać.
Tak więc ta relacja między rodzicami a dziećmi 
musi kierować się mądrością, wielką równo-
wagą. „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom…, 
bo to jest miłe w Panu, Ojcowie, nie rozdraż-
niajcie waszych dzieci”, domagając się od nich 
rzeczy, których nie są w stanie dokonać. Czy to 
rozumiecie? Czyni się to, aby dzieci wzrasta-
ły w odpowiedzialności za siebie i za innych. 
Wydaje się to stwierdzenie oczywiste, ale także
w naszych czasach nie brakuje trudności.
Trudno wychowywać rodzicom, którzy widzą 
swoje dzieci tylko w godzinach wieczornych, 
gdy zmęczeni pracą wracają do domu – ci 
szczęśliwi, którzy mają pracę. Jeszcze trudniej-
sze jest to dla rodziców żyjących w separacji, 
obciążonych tym stanem. Bardzo im biednym 
wychowywać, bo już sama separacja stanowi 
trudność. Często też dziecko traktowane jest jak 
zakładnik. Ojciec mówi źle o mamie, a mama 
źle o ojcu, co wyrządza jemu wiele zła. Wam, 
małżeństwom rozbitym chciałbym powiedzieć: 
nigdy nie traktujcie dzieci jako zakładników, ni-
gdy, przenigdy! Żyjecie w separacji z wielu po-
wodów, ze względu na wiele trudności. Życie 
postawiło was wobec tej próby, ale niech dzieci 
nie noszą ciężaru tej separacji. Niech dzieci nie 
będą traktowane jako zakładnicy, przeciwsta-
wiani drugiej stronie! Niech dzieci wzrastają, 
słysząc, że mama mówi dobrze o ojcu, a ojciec 
mówi dobrze o mamie pomimo, że nie są ra-
zem. Dla małżeństw rozdzielonych jest to bar-
dzo ważne i trudne, ale możecie to uczynić.
Trzeba się jednak przede wszystkim zastanowić: 
jak wychowywać? Jaką tradycją dziś dysponu-
jemy, by przekazywać ją naszym dzieciom?
Wszelkiego rodzaju „krytyczni” intelektualiści 
na tysiące sposobów wyciszyli rodziców, aby 
uchronić młode pokolenia od szkód – prawdzi-
wych czy wyimaginowanych – wychowania w 

Franciszek: rodzice mają pełne prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci Franciszek: rodzice mają pełne prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci 
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Święci nie starzeją się nigdyŚwięci nie starzeją się nigdy

Jednym z wiernych świadków świętości Jana 
Pawła II był jeden z jego osobistych sekretarzy, 
dziś abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita 
lwowski. W swoim świadectwie o świętości 
JPII abp Mokrzycki zwrócił szczególną uwa-
gą na aspekt proroctwa w życiu świętych.

– W życiu proroka wielką rolę odgrywa słowo.
I taki „profetyczny optymizm” niosło słowo 
zawarte w Encyklice Jana Pawła II z 1990 r. 
„Redemptoris Missio”, podkreślił abp Mo-
krzycki.
– Papież mówi w niej o nadchodzącej nowej 
wiośnie Kościoła, chrześcijaństwa, zauważył 
metropolita lwowski. I nie była to zapowiedź 
oparta na wnikliwych badaniach socjologicz-
nych, sondażach, ale wiedza, której źródłem 
było „widzenie wewnętrzne, światło z wyso-
ka”, podkreślił.
Podczas pielgrzymki do Kanady w 2002 r.,
wspominał dalej metropolita Lwowa, gdy za-
kończyła się celebracja, Jan Paweł II pozostał 
przez pewien czas w fotelu; był już wtedy 
bardzo schorowany i cierpiący. Usłyszałem 
słowa wypowiedziane po francusku: „mło-

dość się zaczyna, ale nigdy się nie kończy”. 
To były słowa proroka. Święci nie starzeją się 
nigdy; są zawsze ludźmi przyszłości, świad-
kami świata przyszłego, podkreślił abp Mie-
czysław Mokrzycki. Słowa proroka naszych 
czasów natchnione były tym samym Bożym 

duchem, który przenikał proro-
ka Jeremiasza, mówił dalej.
Jeremiasz próbował ocalić 
miasto przez swój profetyczny 
krzyk. W Encyklice „Solicitudo 
rei socialis” z 1987 r. zawarta 
jest modlitwa, która kończy 
się słowami „ niech w społecz-
ności ludzkiej znikną wszelkie 
podziały, a zapanuje równość
i sprawiedliwość”. Ale Jan Paweł 
II podkreślał również z mocą, 
że ani równość, ani sprawiedli-
wość nie są możliwe bez przy-
jęcia prawdy Ewangelii. Wbrew 
pewnym jednostronnym nar-
racjom Jan Paweł II wcale nie 
był człowiekiem „uładzonym”; 
nie unikał ostrych słów, chciał 
wstrząsnąć sumieniami, zwłasz-
cza w Polsce, mówił abp Mo-
krzycki.
To nie był człowiek „słodki” 
niczym wadowickie kremówki, 
ale świadek Chrystusa, który 
nie zawahałby się oddać życia 
za braci.
– Chciał się podzielić życiem 
Chrystusowym z każdym czło-
wiekiem, podkreślił były papie-
ski sekretarz.
„Poznacie prawdę, a prawda 

was wyzwoli” – powtarzał, a pójście za we-
zwaniem prawdy to była jedyna droga budo-
wania dojrzałego człowieczeństwa. 
Rezygnacja z podążania drogą prawdy gro-
zi człowiekowi autodestrukcją, przypominał 
nauczanie papieża abp Mokrzycki.

Intelektualista, który nie rozstawał 
się z różańcem

Jako sekretarz papieski ks. Mokrzycki wi-
dział z bliska, że osnową świętości papieża 
była modlitwa. – Nigdy nie żałował czasu 
na modlitwę. Jeszcze przed poranną toaletą 
odmawiał cząstkę różańca, ale też cały pa-
cierz katechizmowy, wspominał metropolita 
lwowski.
Codziennie rano śpiewał Godzinki o Niepo-

kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Miał łaskę zjednoczenia z Bogiem na modli-
twie, łaskę odkrycia w modlitwie jej ewange-
licznej prostoty. Często po spotkaniu z czło-
wiekiem mówił: „będę się za Ciebie modlił”.
Na klęczniku świętego papieża w prywatnej 
kaplicy leżały karteczki z intencjami z całe-
go świata. – Czasem dołączone było zdjęcie
i nad nim czynił znak Krzyża.
Umiłował Eucharystię – to była dlań najświęt-
sza rzecz, mówił dalej świadek świętości JPII. 
Jako mały chłopiec wielokrotnie przemierzał 
dróżki Kalwarii Zebrzydowskiej; jego poboż-
ność eucharystyczna była ściśle związana
z miłością do Jezusa Ukrzyżowanego.
Kontakt z nim zbliżał do Boga, bo taki jest 
owoc promieniowania świętości, o której nie 
tylko mówił, ale sam nią promieniował.
Ten artysta i intelektualista nie wstydził się 
ludowej pobożności; był świadomy bogac-
twa treści ewangelicznych w niej zawartych, 
podkreślił abp Mokrzycki. – Bardzo sobie ce-
nił nabożeństwa majowe i czerwcowe.
– Nigdy nikogo nie lekceważył; nigdy nie 
sprawiał wrażenia, że się spieszy. Każdy czło-
wiek był dlań przecież odkupiony najdroższą 
Krwią Chrystusa na krzyżu…
Moderator sympozjum na UKSW, ks. prof. 
Bogumił Szmulik zauważył przed prezen-
tacją kolejnej prelegentki, red. Mileny Kin-
dziuk, że data 18 maja, kiedy mały Karolek 
Wojtyła wydał swój pierwszy krzyk, zbiega 
się z datą urodzin założyciela Księży Maria-
nów O. Stanisława Papczyńskiego. – To stąd, 
z Bielan, funkcjonariusze UB wywieźli pod 
przymusem 24 lipca 1954 r. dwoma autoka-
rami z napisem „Wycieczka” 100. kleryków z 
seminarium Marianów (wywieźli ich w niez-
nanym kierunku i dopiero następnego dnia 
rano Księża Marianie dowiedzieli się, że są
w Gietrzwałdzie. W ten brutalny sposób 
władze komunistyczne usunęły z klasztoru 
na Bielanach nie tylko Marianów, ale i siostry 
Imienia Jezus). Dziś, po ponad 60. latach, od 
tych represji, spotykamy się w tym samym 
miejscu, by rozważać świętość Jana Pawła II. 
To dowód, jak Pan Bóg ze zła wyprowadza 
dobro, podsumował moderator sympozjum.

Matka gotowa oddać życie

Milena Kindziuk, autorka książki „Matka 
papieża”, przedstawiła nieznane dotąd fak-
ty, związane z Matką Karola Wojtyły, Emilią
z Kaczorowskich Wojtyłową. Jak wynika z re-
lacji osób z najbliższego otoczenia papie-
ża, Ojciec święty nie mówił o swojej Matce.
W jego wspomnieniach obecny był Ojciec, 
który go wychowywał po śmierci Pani Emilii 
w 1929 r. Siostra Tobiana wspominała, że za-
wsze jednak Jan Paweł II pamiętał o rocznicy 
śmierci swojej mamy – 13 kwietnia 1929 r. 
(zmarła w wieku 45 lat, gdy Karol miał 9 lat).
Karol, przyszły papież, był najmłodszym, 
trzecim dzieckiem Karola i Emilii. Gdy pod 
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Rodzice św. Jana Pawła IIRodzice św. Jana Pawła II
– Emilia z Kaczorowskich i Karol Wojtyłowie– Emilia z Kaczorowskich i Karol Wojtyłowie

– Jest zadaniem naszego pokolenia pokazać papieża Jana Pawła II w jego świętości
i normalności, bo święty robi rzeczy normalne w sposób nadzwyczajny, mówił m.in. 
kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW. – To mogą pokazać zarówno bezpośred-
ni świadkowie świętości JPII, jak i ci, którzy patrzyli z zewnątrz, podkreślił metro-
polita warszawski. W 95. rocznicę urodzin, z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji,
10 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie odbyło się 18 maja 2015 r. Międzynarodowe Sympozjum po-
święcone świętemu polskiemu papieżowi.

Międzynarodowe Sympozjum na UKSW – świadectwa o św. Janie Pawle II w  95. rocznicę urodzinMiędzynarodowe Sympozjum na UKSW – świadectwa o św. Janie Pawle II w  95. rocznicę urodzin
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sercem Emilii powstało nowe życie, najstar-
szy Edmund miał 13 lat, a trzy lata wcześniej, 
po 16 godzinach życia, umarła siostrzyczka 
Karola, Olga. Znany wadowicki ginekolog dr 
Jan Moskała po zbadaniu Emilii Wojtyłowej 
orzekł, że urodzenie trzeciego dziecka w jej 
stanie zdrowia zagraża życiu dziecka i jej 
własnemu: – Nie przeżyje Pani tego poro-
du, stwierdził i zalecił aborcję. Mąż jednak, 
zgodnie z życzeniem żony poprosił o konsul-
tację i poprowadzenie porodu innego leka-
rza Samuela Tauba.
Poród, pod opieka położnej, odbywał się
w wadowickim mieszkaniu Wojtyłów przy 
ul. Kościelnej. Silny zdrowy chłopczyk urodził 
się miedzy godziną 17 a 18. 18 maja 1920 r.,
gdy w sąsiedztwie na wieży kościelnej bił 
dzwon, a przez otwarte okno dobiegał 
śpiew Litanii Loretańskiej (nabożeństwo ma-
jowe). Co ciekawe, zauważyła autorka książ-
ki o Emilii Wojtyłowej, w tym samym czasie, 
58 lat później Karol Wojtyła został wybrany 
papieżem.
Po narodzinach Karola Emilia nigdy już nie 
odzyskała zdrowia, a mąż wojskowy, musiał 
w 1927 r. przejść z tego powodu na wcze-
śniejszą emeryturę. Chłopiec znał mamę wy-
łącznie jako osobę chorą. Przyjaciel papieża 
Andre Frossard twierdził, że przyszły papież 
nauczył się cierpienia od matki.
Pradziadkowie Emilii , jak ustaliła Milena Kin-
dziuk, pochodzili z Magnuszewa na Mazow-
szu. Pradziadek Emilii, Mikołaj pracował jako 
stangret u Zamojskich.
Sama Emilia Kaczorowska odebrała staranne 
wykształcenie w szkole zakonnej; znała języ-
ki, grała na pianinie.
Renzo Allegri w swojej książce „Dwie Matki 
Jana Pawła II” zestawia dwie postaci: Emi-
lię Wojtyłową i św. Joannę Berettę Mollę.
W Joannie – włoskiej lekarce, która poświeciła 
swoje życie, by mogła urodzić się jej córeczka 
Gianna – dostrzegł ofiarę matki Jana Paw-
ła II – Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej.

Świętość zatrzymana w kadrze

O świętości Jana Pawła II mówił także bezpo-
średni świadek posługi papieskiej, któremu 
zawdzięczamy bogate archiwum zdjęciowe 
– fotograf Arturo Mari.
– Był 18 maja, niedziela, wspominał papie-
ski fotograf. Jan Paweł II Często odwiedzał
w niedziele rzymskie parafie. Wtedy odwie-
dził parafię Chrystusa Króla.  Ojciec święty 
wszedł do kościoła, od razy zbliżył się do 
ludzi, dopytywał o ich pracę, życie powsze-
dnie itp. W pewnym momencie po lewej 
stronie nawy głównej, poczułem uderzenie 
w nogę. Nagle przed papieżem wyrasta ok. 
9 letni chłopiec: – Cześć, jak się masz? – pyta 
papieża. – Mam się dobrze, ale jak się tu 
znalazłeś? – dopytuje Jan Paweł II. – Udało 
mi się wymanewrować ochronę, bo dziś są 
Twoje urodziny. Uciekłem z domu… – Znasz 
się na kobietach ? – pyta dalej chłopiec. Pa-
pież zaskoczony… No wiesz, tłumaczy dalej 
chłopiec – dwie godziny przed lustrem, nie 
zdążyłbym Cię spotkać, a mam dla ciebie 
prezent urodzinowy. Otwiera dłoń, a na niej 
– cukierek. – Jan Paweł II spojrzał, ucałował
i schował na sercu. – Ależ ja nie zasługuję…

Arturo Mari wspominał dalej swoje pierwsze 
spotkanie z Prymasem Wyszyńskim i bisku-
pem krakowskim Karolem Wojtyłą w prze-
rwie obrad Soboru Watykańskiego II. Mari 
był ciekaw, „jak wygląda ten ”komunistyczny 
raj”.
Gdy przed słynnym konklawe w 1978 r. zo-
stał poproszony w redakcji „Osservatore 
Romano” o ewentualne kandydatury „papa-
bili” wśród nazwisk potencjalnych papieży 
znalazło się nazwisko Wojtyły. – Reakcją był 
śmiech. – Polak?! Ale to właśnie dzięki przy-
gotowanemu wcześniej dossier „Osservatore 
Romano” jako pierwszy periodyk podał wi-
domości o „papieżu z dalekiego kraju”.
– Traktował mnie jak syna – wyznał Mari. 
Gdy zostałem wezwany przed jego śmiercią, 
głaskał mnie po policzku: Grazie, Arturo,
a oczy miał takie, jakby szedł na najważniej-
sze spotkanie w życiu.
Arturo Mari, fotograf pięciu papieży, przy-
był do Polski po raz 89. W najbliższym oto-
czeniu Jana Pawła II był też jego kierowca, 
który zawiózł go na konklawe, brat Marian 
Markiewicz. Papież nazywał go żartobliwie 
„winowajcą”.
– 14 października 1978 r. wspomniał brat 
Markiewicz, Arturo zrobił mi zdjęcie, jak 
Kard Wojtyła chwycił mnie za nos. – Coś ty 
mi za zdjęcie zrobił, obruszyłem się. – Jesz-
cze mi za to podziękujesz – odparł Arturo 
Mari… Za dwa dni ogłoszone zostało: habe-
mus Papam.
– Jeszcze przed konklawe, po Mszy św.- 
wspominał dalej kierowca papieża – rozma-
wialiśmy sobie „po góralsku” i kardynał Woj-
tyła zapytał: – Marianku, ostrzygłbyś mnie ?
– Pierwsze fotografie to moja fryzura – pod-
sumował w pogodnym tonie brat Marian 
Markiewicz, wywołany poza programem 
sympozjum na mównicę. 
O zabiegach wokół powstania drugiego Uni-
wersytetu w Warszawie – UKSW i doktoracie 
honoris causa dla Jana Pawła II mówił pierw-
szy rektor uczelni ks. prof. Roman Bartnicki.

Drogą wierności
Prorokowi naszych czasów 

To uczelnia, której historia to budowanie na 
gruzach ukochanego dla Jana Pawła II Wy-
działu Teologicznego UJ – zlikwidowanego 
przez władze komunistyczne. W Krakowie na 
UJ przyszły papież rozpoczął bowiem swój 
przerwany tą decyzją przewód habilitacyjny. 
Potem akta tego przewodu zostały przesłane 
na nowoutworzoną uczelnię na Bielanach – 
Akademię Teologii Katolickiej.
W drugim roku od powołania UKSW senat 
uczelni nadał papieżowi doktorat honoris 
causa, wręczony w Sali Klementyńskiej na 
Watykanie 15 grudnia 2001 r. – Przemówie-
nie wówczas wygłoszone przez Jana Pawła II 
zobowiązuje nas do jeszcze większej wierno-
ści Magisterium Kościoła, powiedział m.in. 
pierwszy rektor UKSW.
Ostatnim prelegentem przed przerwą był 
włoski fizyk, wędrowny katechista z Neo-
katechumenatu, Stefano Gennarini. Ufor-
mowany przez Drogę Neokatechumenalną 
Włoch mówił o Janie Pawle II i wyzwaniach, 
które stoją przed nową ewangelizacją.

– Wskazując na Krzyż w Nowej Hucie, mówił 
m.in. Gennarini – w tym miejscu, zaprojekto-
wanym przez komunistów jako „Miasto bez 
Boga”, Jan Paweł II powiedział: zaczyna się 
nowa ewangelizacja (po raz pierwszy użył 
tego zwrotu).
Jan Paweł II proroczo dostrzegał nadcho-
dzące zmaganie miedzy siłami ciemności, 
Antykościołem i Kościołem Jezusa Chrystusa, 
Jedynego Zbawiciela świata.
Dostrzegał zagrożenia duchowe; w wyni-
ku ofensywy Antykościoła może zrodzić się
w człowieku radykalne odrzucenie Boga.
Widział, kim staje się współczesny Europej-
czyk. Gdy człowiek nie widzi nic poza sobą, 
przestaje dostrzegać potrzebę odwołania się 
do Boga w swoim życiu.
Efektem jest praktyczny i teoretyczny ateizm, 
którego źródłem jest m.in. fałszywa antro-
pologia (wizja człowieczeństwa).
Remedium na te duchowe zagrożenia jest 
m.in. nowa ewangelizacja, w myśl wezwa-
nia Jana Pawła II: Duc In altum (Wypłyńcie 
na głębię). Z nowym entuzjazmem apostol-
skim pierwszych chrześcijan trzeba docierać 
do dorosłych zsekularyzowanych Europej-
czyków, mówił m.in. wędrowny katechista
z Neokatechumenatu, Gennarini. Temu dzie-
łu mają służyć m.in. nowe rzeczywistości 
eklezjalne.
George Weigel, amerykański teolog i inte-
lektualista katolicki, biograf Jana Pawła II
nie mógł przyjechać do Warszawy. Jego 
wystąpienie zostało odtworzone w formie 
video. Weigel zaprzeczył zarzutom formu-
łowanym wielokrotnie podczas pontyfikatu 
Jana Pawła II. Przede wszystkim polemizował
z zarzutem, że był on papieżem „przedno-
woczesnym”, nie rozumiejącym wyzwań 
współczesności.
Weigel mówił też m.in., że komentatorzy 
dzielą papieża na „dobrego” - obrońcę praw 
człowieka i papieża „niepokojącego”, który 
bronił nauczania Kościoła katolickiego. To 
całkowite niezrozumienie faktu, że Jan Pa-
weł II reprezentował integralną wierność 
nauczaniu Kościoła Katolickiego, strzegł de-
pozytu wiary. Był to papież, który cenił prze-
szłość, a przy tym wiązał ogromne nadzieje 
z przyszłością, przed którą stoi współczesny 
świat. Sposób na szczęście człowieka pojmo-
wał nie w kategoriach „asertywności”, ale 
złożenia daru z siebie jako najwyższej formy 
chrześcijańskiego świadectwa.
Wspomnienie Szewacha Weissa, byłego am-
basadora Izraela w Polsce, odczytała jego 
studentka Sandra Błaszczak z Wydziału His-
torycznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Szewach Weiss przytoczył słowa znanych 
rabinów i liderów społeczności żydowskiej
w kilku krajach. Według Michaela Schudri-
cha, „nie ma człowieka, którego wkład w 
dialog chrześcijańsko-żydowski byłby więk-
szy niż Jana Pawła II”.
Ostanie wystąpienie na sympozjum w UKSW, 
w 95. rocznicę urodzin Jana Pawła II, miał 
wykładowca Instytutu Jana Pawła II w Ma-
drycie prof. Juan Manuel Burgos, który przy-
pomniał filozoficzne założenia personalizmu 
Jana Pawła II.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Fundacja od trzynastu lat prowadzi program 
stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne 
młodzieży pochodzącej z małych miejscowo-
ści. Pomoc skierowana jest przede wszystkim 
dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponad-
gimnazjalnych i towarzyszy młodemu człowie-
kowi aż do ukończenia studiów, o ile spełnia 
on określone kryteria regulaminowe. Podsta-
wowym kryterium jest średnia ocen – mini-
mum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości 
do 20 tys. mieszkańców, oraz trudna sytuacja 
finansowa (0,7 najniższego wynagrodzenia 
brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej; w tym roku ta kwota wy-
nosi 1120 zł brutto). Według danych z 2014 
roku pomocą objętych jest ponad 2500 osób
z 42 diecezji Polski.
Stypendium podzielone jest na dwa pakie-
ty odpowiadające codziennym wydatkom 
uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze
z pakietu socjalnego stypendyści mogą opła-
cić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowa-
nia w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy 
przeznaczają na książki, opłaty za Internet, 
dodatkowe lekcje, zakup instrumentów mu-
zycznych itp. Miesięcznie stypendyści otrzy-
mują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) 
lub do 480 zł (szkoły wyższe).
Program stypendialny obejmuje również for-
mację. Gimnazjaliści i licealiści co roku spoty-
kają się na letnim obozie formacyjno-integra-

cyjnym w jednym z największych miast Polski 
oraz kilka razy w roku w diecezjach, z których 
pochodzą. Natomiast studenci organizują się 
we wspólnoty w miastach, w których stu-
diują i co roku wyjeżdżają na wspólny obóz 
studencki do miejscowości związanych ze św. 
Janem Pawłem II. 
Fala stypendystów w fundacyjnych koszul-
kach i chustach wypełniła mury Katedry Po-
lowej Wojska Polskiego już w 2012 roku pod-
czas obozu studenckiego zorganizowanego 
w Wojskowej Akademii Technicznej. W tym 
roku wracają do katedry, by zagościć w niej 
na dłużej. A to za sprawą warszawskiej wspól-
noty studentów, która liczy ponad 250 osób. 
Stypendyści od marca br. organizuje spotka-
nia formacyjne w katedrze polowej oraz Sali 
Konferencyjnej Ordynariatu Polowego.
Młodzież spotyka się co dwa tygodnie na Eu-
charystii, a następnie przechodzi do Sali Kon-
ferencyjnej, na spotkania formacyjne, które 
umacniają ich wiarę i poczucie wspólnoty. 
Księża kapelani dzielą się swoim doświadcze-
niem z posługi na rzecz Wojska Polskiego. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie 
z ks. proboszczem ppłk Władysławem Macie-
jem Kozickim, który dzielił się wspomnieniami 
ze swojej posługi duszpasterskiej wśród żoł-
nierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie. 
Młodzi od samego początku angażują się

Powiew młodości w Katedrze PolowejPowiew młodości w Katedrze Polowej
w życie parafii. Wraz z nowym duszpasterzem 
wspólnoty, ks. por. Maciejem Kalinowskim, 
inicjują m.in. czuwania modlitewne upamięt-
niające ważne wydarzenia. Pierwsze z nich 
odbyło się w Niedzielę Miłosierdzia, kiedy to 
rozważając przy dźwiękach muzyki fragmenty 
Dzienniczka Św. Siostry Faustyny, stypendyści 
dziękowali Bogu za otrzymane łaski, za Dar-
czyńców i Fundatorów Fundacji oraz wszyst-
kich tych, którzy okazali im dobre serce.. Sty-
pendyści uczestniczyli także w katedralnych 
uroczystościach podczas peregrynacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej oraz rocznicy 
kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Roz-
ważane fragmenty nauczania Papieża Polaka 
uświetniała oprawa muzyczna stypendystów 
przy współudziale ks. ppor. Marcina Janochy. 
W lutym b.r w Sali Konferencyjnej zorganizo-
wany został coroczny bal karnawałowy sty-
pendystów Fundacji, w którym uczestniczyła 
ponad setka studentów ze wszystkich miast 
akademickich. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał ks. ppłk Władysław Kozicki. Młodzi 
tańczyli i bawili się do samego rana.
Stypendyści Fundacji zachęcani są także do 
angażowania się w działania o charakterze 
wolontariatu. Podejmują się pomocy w do-
mach dziecka, domach pomocy społecznej, 
hospicjach, a także przy parafiach czy we 
własnym środowisku. Pomimo wielu obo-
wiązków, ich zapał do pracy na rzecz dobra 
wspólnego i drugiego człowieka nie słabnie. 
Dzieła realizowane przez stypendystów i ab-
solwentów fundacji to spełniana w praktyce 
nauka ich patrona. Chcą w ten sposób, jak za-
chęcał św. Jan Paweł Ii, twórczo przemieniać 
rzeczywistość, w której żyją. 

Magdalena Jagodzińska 

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powo-
łana do życia w 2000 roku, rok po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Jej działal-
ność ma upamiętniać pontyfikat Papieża Polaka poprzez wspieranie rozwoju kultury 
i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans 
edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie papieskiego 
nauczania. 

Na początku homilii bp Guzdek przywołał 
dwa wstrząsające fragmenty wypowiedzi przy-
wódców nazistowskich Niemiec traktujących
z pogardą ludność innych narodów Europy. 
Zauważył, że za tymi słowami poszły zbrodni-
cze czyny i tragizm wojny. – Dziś kiedy obcho-
dzimy 70. rocznicę zakończenia tej straszliwej 
wojny trzeba gorąco prosić Boga o nawrócenie 
serc i umysłów, ponieważ złe myśli rodzą się
w niektórych głowach i sercach ludzi żyjących w 
Europie i wielu rejonach świata – powiedział.
Biskup podkreślił, że nie ma innego ratunku, 
jak gorąca modlitwa o nawrócenie serc i umy-
słów ludzkich. – „Wszystko, co złe z wnętrza 
ludzkiego wychodzi…” – wyjaśniał Jezus. Dla-
tego też polecając miłosiernemu Bogu ofiary 
II wojny światowej, poległych i zakatowanych, 
zamęczonych na Golgocie Wschodu i Zacho-

du, jednocześnie prośmy o łaskę pokoju – za-
apelował.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynaria-
tu Polowego. Uczestniczyli w niej kombatanci 
i weterani, mieszkańcy Warszawy oraz siostry 
pallotynki posługujące w domu biskupów po-
lowych.
W południe z okazji 70. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej w Europie na placu Mar-
szała Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła 
się uroczysta zmiana posterunku honorowego 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz ce-
remonia złożenia wieńców. Tego dnia po raz 
pierwszy obchodzony był Narodowy Dzień 
Zwycięstwa.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 
poprzedniego dnia ustawę ustanawiającą Na-
rodowy Dzień Zwycięstwa, która znosi Świę-

W intencji ofiar II wojny światowej sprawowana była 8 maja Msza św. w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W ka-
zaniu wezwał wiernych do modlitwy o pokój. Podkreślił, że zagrożenie wojną jest 
obecne także we współczesnym świecie. 

Prośmy o nawrócenie sercProśmy o nawrócenie serc
W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowejW 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej

to Zwycięstwa i Wolności obchodzone dotąd
9 maja i funkcjonujące w kalendarzu od
1945 r., ustanowione dekretem przez władze 
komunistyczne. Ustawa została uchwalona 
pod koniec kwietnia przez Sejm, a w środę
6 maja zaakceptował ją Senat. 7 maja została 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w ży-
cie z dniem ogłoszenia, dlatego od tego roku
8 maja obchodzony jest jako Narodowy Dzień 
Zwycięstwa.
Uroczystość na placu Marszała Józefa Piłsud-
skiego rozpoczęła się od odegrania hymnu 
państwowego i zmiany posterunku honorowe-
go przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W obec-
ności pocztów sztandarowych oraz przy asyście 
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej WP, jako 
pierwsi wieniec złożyli weterani II wojny. 
Wieńce złożyli m. in. przedstawiciele Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Fede-
racji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepod-
ległość RP, korpusu dyplomatycznego, władz 
Miasta Stołecznego Warszawy, a także Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
W imieniu ministra obrony narodowej kwiaty 
złożył Maciej Jankowski, wiceminister obrony 
narodowej. Uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Pol-
skiego.

kes
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W ubiegłym tygodniu uczestniczył 
Ksiądz Biskup w 4. Kongresie Ordyna-
riatów Polowych z całego świata, który 
odbył się w Paryżu. Kongres przebiegał 
pod hasłem: „Tożsamość i posłannictwo 
ordynariatów wojskowych oraz ich rola 
w działaniu na rzecz pokoju”. Jakie są 
wrażenia Księdza Biskupa po tym spo-
tkaniu? 
– Kongres stanowił okazję nie tylko do wy-
słuchania ciekawych wykładów na temat po-
sługi duszpasterskiej w wojsku, ale był także 
czasem wymiany poglądów i doświadczeń 
biskupów oraz naczelnych kapelanów katolic-
kich ordynariatów wojskowych z kilkudziesię-
ciu krajów świata. Szczególnie owocna była 
praca w grupach językowych, której wyniki 
były prezentowane na sesjach ogólnych. Za-
wsze towarzyszyła im ożywiona dyskusja. 

Kard. Marc Ouellet, prefekt Kongre-
gacji ds. Biskupów, który miał wystą-
pienie podczas kongresu, w rozmowie
z włoskim portalem Servizio Informa-
zione Religiosa podkreślił, że pokój na-
leży rozumieć nie tylko jako „milczenie 
broni” między narodami, ale jako dąże-
nie do budowania wizji społeczeństwa 
opartego na moralności ewangelicznej 
i chrześcijańskiej, sprawiedliwości spo-
łecznej i budowie bardziej humanitar-
nego społeczeństwa. Jakie jest zdanie 
Księdza Biskupa w tej sprawie? Czy 
kongres rzeczywiście odpowiedział na 
pytanie o rolę ordynariatów polowych 
w budowaniu i promowaniu pokoju?
– Pokój nie jest czasem zaniechania wojny, 
ale nieustanną walką o zachowanie tej wiel-
kiej wartości dla dobra całej rodziny ludzkiej. 
Pokój nie jest dany raz na zawsze, ale raczej 
zadany. Potrzebne są więc nieustanne wysiłki 
wszystkich ludzi dobrej woli, aby już nigdy nie 
powtórzyły się dramaty i cierpienia opisane 
przez tych, którzy doświadczyli okrucieństwa 
I i II wojny światowej, ale i wielu aktualnie 
trwających konfliktów. Śmierć milionów nie-
winnych istot ludzkich, szczególnie dzieci, 
kobiet i ludzi w jesieni życia, którzy nie brali 
bezpośredniego udziału w zbrojnej konfron-
tacji, powinna być ostrzeżeniem dla przywód-
ców państw i narodów. Egoistyczna ideologia 
i partykularne interesy nie mogą wznieść się 
ponad dobro wspólne, jakim jest pokój. 
Wielką rolę w wychowaniu do pokoju spełnia-
ją kapelani wojskowi. To zadanie jest jednym
z priorytetów naszej posługi w społeczeń-
stwie. Kapelani wzywają do modlitwy o pokój. 
Proszą też Boga o nawrócenie serc i przejście 
od chciwości, nietolerancji, żądzy władzy, do 
opłakiwania wszystkich ofiar szaleństwa woj-
ny. Organizując nabożeństwa i modlitwy za 

poległych i zamordowanych podczas wojen 
nie pozwalają zapomnieć o ofiarach międzyna-
rodowych konfliktów, etnicznych i religijnych 
czystek oraz wojen domowych. Jednocześnie 
kształtują serca i umysły współczesnego poko-
lenia, aby miłość i przebaczenie były silniejsze 
niż egoizm i chęć odwetu. 
Stare rzymskie przysłowie mówi: Si vis pa-
cem, para bellum – chcesz pokoju, szykuj się 
do wojny. Kapelani towarzyszą więc w cza-
sie pokoju tym, których św. Jan Paweł II na-
zwał „strażnikami i sługami pokoju”. Przez 
prowadzone zajęcia z etyki kształtują serca 
i umysły obrońców naszego kraju do wier-
ności złożonej przysiędze wojskowej. Zobo-
wiązanie do przelewu krwi a nawet złożenia 
życia na ołtarzu Ojczyzny wymagają bowiem 
najgłębszego uzasadnienia. Stąd kapelani 
wojskowi zwracają szczególną uwagę na za-
chowanie w pamięci wybitnych dowódców, 
żołnierzy i kapelanów, którzy służąc Ojczyź-
nie i sprawie pokoju oddali swoje życie. Nie 
tylko na początku listopada – w dniu Wszyst-
kich Świętych, ale w ciągu całego roku wraz 
z żołnierzami troszczą się o wojenne cmen-
tarze lub wojskowe kwatery. Duszpasterską 
opieką otaczają kombatantów II wojny świa-
towej oraz weteranów i poszkodowanych na 
misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza 
granicami kraju. Wspomnę, że od 1953 roku 
pod znakiem niebieskiej flagi ONZ oraz w ra-
mach koalicji NATO sprawie pokoju służyło 
już ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy. Do 
kapelanów należy też troska o powracających 
z misji zagranicznych oraz o ich rodziny.
Niedawno w homilii wygłoszonej w podki-
jowskiej Bykowni, w rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej, mówił Ksiądz Biskup o grzechu zanie-
chania pomocy bliźnim wspominając o tym, 
że kolejne pokolenia będą wyrzucać nam 
brak reakcji na ludobójstwo dokonywane na 
Bliskim Wschodzie. W jakim zakresie pojawił 
się ten temat na kongresie?
Podczas paryskiego spotkania kilka razy na-
wiązaliśmy do homilii wygłoszonej przez pa-
pieża Franciszka podczas Mszy św. sprawo-
wanej 13 września 2014 roku w mauzoleum 
w Fogliano di Redipuglia w intencji ofiar
I wojny światowej i konfliktów zbrojnych 
toczących się obecnie na świecie. Następca 
św. Piotra powiedział wówczas, że „również 
dziś, po drugiej klęsce kolejnej wojny świato-
wej, być może da się mówić o trzeciej wojnie 
prowadzonej «w kawałkach», z przestęp-
stwami, mordami, zniszczeniami”. Dodał, że 
za jej kulisami kryją się interesy, plany geopo-
lityczne, żądza pieniędzy i władzy, przemysł 
zbrojeniowy. I zarazem przestrzegł, że nie 
można być obojętnym wobec tych, którzy 
cierpią z powodu konfliktów wojennych. 
Został przypomniany papieski apel, aby nikt 

wobec konfliktu zbrojnego, cierpienia braci
i sióstr, bez względu na rejon świata, nie po-
zostawał bierny. Trzeba odrzucić postawę, 
którą najpełniej wyrażają słowa: „Co mnie 
to obchodzi?”. Szczególnie mocno wezwał 
do solidarności z prześladowanymi chrześci-
janami kardynał Marc Ouellet z Watykanu
w czasie Mszy św. w ostatnim dniu Między-
narodowej Pielgrzymki Żołnierzy do Lourdes, 
która była kontynuacją naszego braterskiego 
spotkania w Paryżu. 

W Polsce powstała inicjatywa przyjęcia 
1500 uchodźców z Syrii. Koszt utrzyma-
nia i transportu wzięły na siebie orga-
nizacje charytatywne, potrzebna jest 
jednak zgoda instytucji państwowych 
na tę akcję. Jakie jest zdanie Księdza Bi-
skupa na temat tej inicjatywy?
– Należy jak najszybciej podjąć decyzję i udzie-
lić gościny chrześcijańskim uchodźcom z Syrii. 
Zobowiązuje nas do takiej postawy przykaza-
nie miłości bliźniego i Chrystusowe przypo-
mnienie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25,40). Do udzielenia pomocy 
zobowiązują nas także doświadczenia II woj-
ny światowej oraz czasu bezpośrednio po jej 
zakończeniu. Ponad 120 tys. naszych roda-
ków po opuszczeniu w 1942 r. „nieludzkiej 
ziemi” spotkało się z życzliwym przyjęciem na 
ziemi irańskiej. Polskie dzieci cudem uratowa-
ne z sowieckich sierocińców w liczbie ponad 
5 tys. znalazły gościnę na kilka lat w Indiach, 
Afryce, Libanie, a nawet w Nowej Zelandii. 
Bezpośrednio po zakończeniu II wojny świa-
towej dziesiątki tysięcy Polaków, którzy nie 
mieli gdzie powrócić, bo ich domy znalazły 
się w granicach Związku Radzieckiego lub też 
obawiali się represji ze strony władzy ludowej 
w Polsce, zostały na zachodzie Europy lub 
wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, krajów Ameryki Południowej, a na-
wet Australii. Czy można o tym zapomnieć? 
W imię zwykłej sprawiedliwości i w duchu 
chrześcijańskiej wdzięczności jesteśmy zobo-
wiązani przyjąć braci i siostry z Syrii, wszak ich 
życie jest bezpośrednio zagrożone. 

Podczas kongresu była zapewne okazją
do wymiany doświadczeń między posz-
czególnymi duszpasterstwami wojskowy-
mi. Czy narodziły się jakieś nowe wspól-
ne inicjatywy, w które zaangażowane
byłoby nasze duszpasterstwo wojskowe?
– Wszyscy jednogłośnie podkreślali, że ko-
nieczne są dalsze spotkania w celu wymiany 
doświadczeń. Ponadto, mieliśmy okazję po-
znać się wzajemnie i porozmawiać na temat 
zacieśnienia współpracy ordynariatów w ra-
mach państw NATO. Pewne wspólne inicjaty-

Bp Guzdek: Pokój nie jest dany raz na zawszeBp Guzdek: Pokój nie jest dany raz na zawsze
– Należy jak najszybciej podjąć decyzję i udzielić gościny chrześcijańskim uchodźcom z Syrii – mówi w wywiadzie dla 
„Naszej Służby” bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, który uczestniczył w ubiegłym tygodniu w Paryżu
w 4. Kongresie Ordynariatów Polowych, który odbywał się w Paryżu. Biskup Guzdek zwrócił uwagę, że Polacy pamiętają 
o pomocy jaką udzielili uchodźcom z „nieludzkiej ziemi” w 1942 roku mieszkańcy m. in. Indii i Nowej Zelandii. Podsumo-
wując obrady paryskiego kongresu biskupów polowych bp Guzdek podkreślił, że pokój nie jest tylko „czasem zaniecha-
nia wojny, ale nieustanną walką o zachowanie tej wielkiej wartości dla dobra całej rodziny ludzkiej”. 
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Refl eksja z 57. Międzynarodowej PielgrzymkiRefl eksja z 57. Międzynarodowej Pielgrzymki
Żołnierzy do Lourdes Żołnierzy do Lourdes 

wy będą kontynuowane, w tym międzynaro-
dowa piesza pielgrzymka wojskowa na Jasną 
Górę, na którą po raz pierwszy zaprosiliśmy 
francuskich żołnierzy. Wielkie zainteresowa-
nie towarzyszyło też organizacji Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. 
Spotkanie było okazją, aby poinformować 
zainteresowanych o konkretnych rozwiąza-
niach, które pozwolą na uczestnictwo de-
legacji wojskowych z różnych krajów w tym 
wielkim wydarzeniu. 

Po zakończeniu kongresu uczestniczył 
Ksiądz Biskup w Międzynarodowej Piel-
grzymce Żołnierzy do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Lourdes. Jak przebiegło spo-
tkanie z polskimi żołnierzami w tym
wyjątkowym miejscu? 
– Najpierw dziękuję za zwrócenie uwagi na 
ważne międzynarodowe wydarzenie, o któ-
rym media świeckie nawet nie wspomniały. 
W dniach 15-17 maja br. w Lourdes spotka-

ło się kilkanaście tysięcy młodych żołnierzy 
z kilkudziesięciu krajów świata, nie na polu 
walki, ale na wspólnej refleksji i modlitwie. 
To, że zechcieli razem ze sobą przebywać
w tym świętym miejscu świadczy o ich prze-
konaniu, że warunkiem niezbędnym, aby 
pełnić rolę sług i gwarantów pokoju, jest 
troska o kształtowanie własnych umysłów 
i serc. Dzieło pokoju trzeba najpierw zapo-
czątkować w sobie, ucząc się budowania 
mostów, a nie dzielenia. Wzajemne pozna-
wanie się i odkrycie, że wszyscy służą jednej 
sprawie – bezpieczeństwu i utrzymaniu po-
koju, zapewne pomoże im jeszcze lepiej wy-
pełnić powołanie żołnierza. 
Wśród wielu młodych żołnierzy byli także 
przedstawiciele polskich uczelni wojskowych 
i polskiej armii. Z dumą nosili biało-czerwone 
flagi i emblematy swoich macierzystych jed-
nostek. Zanim rozpoczęła się Msza św. przy 
Grocie Massabielskiej, została uroczyście 
wprowadzona polska flaga przez żołnierzy 

Batalionu Reprezentacyjnego WP, wspólnie 
odśpiewaliśmy polski hymn. Na twarzach 
uczestników pielgrzymki dostrzegłem wzru-
szenie. Wyjątkowa była też uroczystość za-
mknięcia 57. Międzynarodowej Pielgrzymki, 
którą prowadziła polska Orkiestra Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych wraz z solistami 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Wielu biskupów polowych 
i wysokich rangą oficerów różnych armii 
świata gratulowało polskiej delegacji wspa-
niałego przygotowania tej uroczystości. 
Oprócz wspólnej modlitwy i udziału w na-
bożeństwach do najważniejszych wydarzeń 
zaliczam wizytę na polu namiotowym, gdzie 
w bardzo prostych warunkach mieszkali nasi 
młodzi żołnierze. Spotkanie z młodzieżą woj-
skową, wspólny obiad oraz budujące rozmo-
wy pozostaną na długo w mojej pamięci. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Stępkowski
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Lourdes to niewielka miejscowość położona 
w Pirenejach, słynąca z cudownych objawień 
Maryi Niepokalanie Poczętej, młodej i skrom-
nej dziewczynie Bernarde-Marie Soubirous. 
Od chwili tych niezwykłych wydarzeń pod 
Grotą Massabielle w 1858 r. wieś górska prze-
kształciła się w miasto przyjmujące rocznie 
ok. 6-7 mln pielgrzymów z całego świata.
O sanktuarium uczyłem się wcześniej, jesz-
cze na studiach, jednak nigdy nie miałem 
okazji zameldować się przed obliczem Ma-
ryi. Moje doświadczenia i przeżycia związane
z pielgrzymim szlakiem oparte dotąd były 
na uczestnictwie w XXII i XXIII Pieszej Piel-
grzymce Żołnierzy na Jasną Górę. Niewąt-
pliwe zgłaszając chęć udziału w tegorocznej 
podróży do Lourdes u swojego kapelana, 
byłem pełen obaw, stawiałem sobie wie-
le pytań, jak tam będzie? Przecież Francja 
obecnie staje się krajem odchodzącym od 
wiary i Boga, podobnie jak cała Europa. Czy 
moc Niepokalanej z Lourdes jest tak ogrom-
na jak Naszej Jasnogórskiej? Na te oraz wiele 
innych nurtujących pytań twierdzącą od-
powiedź otrzymałem tuż po przyjeździe do 
tego malowniczego górskiego miasteczka. 
Jak dotąd nigdy nie podróżowałem tak dale-
ko, zwłaszcza tyle godzin w autokarze. Jed-
nakże zaraz po zakwaterowaniu na obozie, 
udałem się do groty Massabielskiej, gdzie 
mimo zmęczenia poczułem ogromną moc
i wspaniałą atmosferę panująca wokół Sank-
tuarium i miejsca objawień. Zewsząd było 
słychać modlitwy w różnych językach. Te 
kilka dni majowych zarezerwowanych jest 
od 1958 r. dla żołnierzy. Wówczas wtedy to, 
do Maryi przybywają wojska z całego świa-
ta, aby się pojednać, modlić o pokój i zapo-
mnieć historycznych podziałach. To niebywa-
łe, że żołnierze po mimo barier kulturowych, 
językowych, politycznych, potrafią razem 

modlić się i uczestniczyć w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej oraz Maryjnej Procesji Świa-
tła. W pielgrzymce wojskowej chodzi przede 
wszystkich o jedność, lojalność i braterstwo 
ludzi noszących na co dzień mundur, a na 
nim flagę swojej Ojczyzny. 
W mojej pamięci utkwiło wiele zdarzeń i nie 
sposób ich wymienić. Począwszy od tych du-
chowych i religijnych przeżyć jak: zanurzenie 
w cudownej wodzie, procesji chorych i żoł-
nierzy, modlitwie i nocnym czuwaniu przy 
grocie, ale także tych kulturalno – towarzy-
skich: wspólnych rozmowach z żołnierzami 
innych narodowości, koncercie wojskowych 
orkiestr, zwiedzaniu Lyon, Carcassonne, 
Vienne, Grottes de Bétharram i uroczystości 
patriotyczno-religijnych jak Msza św. z tam-
tejszą Polonią w Idron. Niewątpliwie najmoc-
niej utrwaliły się w moich oczach, obraz ma-
łej dziewczynki, sparaliżowanej i za pewne 
nie żyjącej do końca w świadomości otacza-
jącego jej świata. Zdarzenie to miało miejsce 
pod grotą, kiedy wolontariusz przywiózł na 
wózku dziewczynkę z nadzieją na cudowne 
uzdrowienie. Nie pamiętam już dokładnie 
jakiej narodowości było to dziecko, ale pod-
szedłem wtedy pogłaskałem dziewczynkę 
po głowie uśmiechnąłem się i powiedziałem:
„Nie martw się, w Bogu Nadzieja i Najświęt-
szej Maryi Pannie. Wszystko będzie dobrze”. 
Na ustach ludzi obserwujących to zdarze-
nie pojawił się uśmiech, uśmiech nadziei. 
Prawdopodobnie widok młodego człowieka
w mundurze wywołał w ich zachowaniu taki 
nastrój. Od tego dnia postanowiłem, iż będę 
codziennie odmawiał modlitwę „Zdrowaś 
Mario”, w intencji tej młodej dziewczynki. 
Drugi obraz, który utrwalił się w mojej pa-
mięci miał miejsce pod czas mojego nocne-
go czuwanie przy Grocie Massabielle.
Gdy prosiłem Maryję o jakikolwiek, choćby 

najmniejszy cud, podszedł do mnie żołnierz 
armii amerykańskiej. Wyciągnął do mnie rękę 
w której był niebieski różaniec, upleciony ze 
sznurka. Zapytałem go: „Sir, Who gave you 
such a nice rosary?” (Od kogo dostał Pan tak 
piękny różaniec?) Nawet nie wiem czy to było 
poprawnie gramatycznie, było już przed 3
w nocy, prawie spałem. Okazało się, iż twór-
cą tego różańca była jego mama, ofiarowała 
mu go w prezencie, aby się modlił o przeba-
czenie jej grzechów. Prosił mnie, abym to ja 
teraz modlił się z niego i jego mamę. 
Trzecim niezwykłym momentem, była wspól-
na modlitwa podczas Procesji Światła z Pa-
nem Stanisławem, pielgrzymem z Jasienia 
Żarskiego, który ofiarował mi medalik z Nie-
pokalaną Maryją.
Te oraz wiele innych przeżyć, epizodów
w Lourdes, pozwoliły mi inaczej spojrzeć 
na świat, ale przede wszystkim na drugie-
go człowieka. Każdy ma swoją drogę, swój 
szczyt i swój krzyż. Rozpoznanie tej drogi
i trwanie w nadziei dzięki modlitwie pozwala 
zdobyć najwyższe szczyty, nawet te, na które 
droga wiedzie krętymi i stromymi ścieżkami. 
Jednak kiedyś, każdy z nas dojdzie do celu 
ziemskiego pielgrzymowania i zamelduje się 
przed obliczem Maryi, tam w Niebie. 

szer. Zbigniew Czapik
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„Wiedział, że krzywda najukochańszej wy-
rządzona Ojczyźnie była zbrodnią o pomstę 
do nieba wołającą, i że każdy ruch dążący do 
wymazania tej zbrodni, jest czynem sprawie-
dliwym, zmierzającym do restytucji dziejowej.
I z tego przekonania wyrasta w duszy przy-
szłego Wodza Narodu ta wielka pewność 
moralna, ta wiara w błogosławieństwo wal-
ki orężnej, wiara w powodzenie miecza pol-
skiego. Zaprawdę: „Mąż ten waleczny był 
od młodości swojej” (1 Krl. 17,33). To słowa 
zaczerpnięte z kazania bp. Józefa Gawliny, 
wygłoszonego 17 maja 1935 roku w archi-
katedrze pw. Świętego Jana Chrzciciela, na 
warszawskiej stacji pogrzebu Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. W tamtych majowych dniach 
1935 roku na wiadomość o śmierci Piłsud-
skiego „cały kraj drgnął, jak gdyby pod wra-
żeniem śmiertelnego ciosu” („Ilustrowany Ku-
rier Codzienny”). Wielkie tytuły na pierwszych 
stronach gazet oznajmiały: „Polska w ciężkiej 
żałobie”, „Ojczyzny nieśmiertelnej Serce wiel-
kie bić przestało”. Nikt nie miał wątpliwości, 
że zmarł człowiek wyrastający wysoko nad 
poziomy: „Wskrzesiciel Wolności Ojczyzny”, 
„Pierwszy Naczelnik Państwa Odrodzonej Rze-
czypospolitej”, „Wódz Naczelny”. „Wielkim 
trudem Swego życia budował siłę w Narodzie, 
geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli 
Państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodze-

niu mocy własnej, ku wyzwoleniu sił, na któ-
rych przyszłe losy Polski się oprą”– o poranku
13 maja 1935 roku rozległy się z radiowych 
głośników słowa orędzia Prezydenta RP Igna-
cego Mościckiego. Za swego życia Józef Piłsud-
ski miał oddanych mu bez reszty wielbicieli, 
pośród nich żołnierzy, gotowych bez wahania 
pełnić na jego rozkaz „wierną służbę”. Miał 
też nieprzejednanych wrogów, którzy wiele 
mu mieli za złe, m.in. dokonany w maju 1926 
roku przewrót. Gdy Marszałek zmarł, umilkli 
oponenci. W obliczu śmierci obowiązywać 
poczęła nowa miara – sprawiedliwości. „Wal-
ka była żywiołem śp. Piłsudskiego, ale nawet 
na terenie politycznym, gdzie najłatwiej zmy-
lić sąd obiektywny o człowieku, przeciwnicy 
nie mogli nie przyznać mu wysokich zalet, nie 
mówiąc już o tak elementarnych, jak czystość 
pobudek i bezinteresowność osobista. Pano-
wał w tej postaci rys zasadniczy: siła indywi-

dualności, żołnierska i władcza siła, mierząca 
swoje możności na zamiary, nosząca na sobie 
widoczne zabarwienie romantyczne z dzie-
dzictwa i wychowania” pisał po zgonie Mar-
szałka Piłsudskiego
publicysta opozycyjnej „Myśli Narodowej”. 
Zjednoczona w żałobie Polska chyliła czoła
u jego trumny. Uczestniczyła w jego pogrze-
bie: pełnym patosu, osnutym nimbem wiel-
kości. Także pytała z trwogą i niepokojem: co 
się z Polską po jego śmierci stanie? Czy będzie 
w stanie przyjąć, udźwignąć i ponieść w nowy 
czas jego testament, który najtrafniej i naj-
zwięźlej wyraził poeta Kazimierz Wierzyński: 
„Skazuję was na wielkość. Bez niej zewsząd 
zguba” (wiersz Józef Piłsudski). Przypomnijmy 
bieg tamtych dni: choroby, śmierci, pogrzebu 
Pierwszego Marszałka Polski. 

Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować
na Wawelu

Od początku 1935 roku stan zdrowia Mar-
szałka wciąż się pogarszał. Nie przejmował 
się tym, pracował, jak mógł opędzał się od 
lekarzy. W głębi ducha zdawał sobie jednak 
sprawę z regresu, z nadciągającego kresu 
życia. 25 kwietnia przybyły z Wiednia prof. 
Weckenbach, ówczesna międzynarodowa 
sława medyczna, zdefiniował chorobę: rak 

wątroby w stanie nie nada-
jącym się do operacji. 
Kilka dni później niewyraź-
nym, miejscami trudnym do 
odczytania pismem, Piłsudski 
skreślił swoją ostanią wolę 
dotycząca pogrzebu. „Nie 
wiem, czy nie zechcą mnie 
pochować na Wawelu. 
Niech! Niech tylko moje ser-
ce wtedy zamknięte schowa-
ją w Wilnie, gdzie leżą moi 
żołnierze, co w kwietniu 
1919 mnie jako wodzowi 
Wilno jako prezent pod nogi 
rzucili”. Takimi słowami roz-

poczyna się ten dokument (odnaleziony po 
śmierci Piłsudskiego), w którym m.in. „zakli-
na” wykonawców swej ostatniej woli, aby do 
Wilna sprowadzili „z Sugint Wiłkomirskiego 
powiatu”, zwłoki jego matki: „Niech dumne 
serce u stóp dumnej matki spoczywa”. 
Kryzys nastąpił 12 maja 1935 roku. Po po-
łudniu pojechano do Lasek, do Zakładu dla 
Niewidomych, po posługującego tam ks. 
Władysława Korniłowicza, dziś Sługę Boże-
go. Ksiądz ten niegdyś udzielał ślubu synowi 
Wacława Sieroszewskiego, pisarza legionisty. 
Obecny na nim Piłsudski, zwrócił się do ka-
płana: „Ksiądz prałat tak rzetelnie przygoto-
wał młodych do sakramentu małżeństwa. 
Proszę pamiętać o mnie, gdy przyjdzie chwila 
ostatniej posługi”. Ksiądz Korniłowicz, który 
zastał przy łożu Piłsudskiego jego żonę i córki, 
udzielił umierającemu rozgrzeszenia i ostat-
niego namaszczenia. „Marszałek ponownie 
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uniósł dłoń i spojrzał na wizerunek Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, wiszący nad łóżkiem. 
Po czym uczynił znak krzyża świętego” – po 
latach, w czasie wojny, w Laskach, ks. Kor-
niłowicz tak opowiadał o tym ks. Stefanowi 
Wyszyńskiemu, przyszłemu Prymasowi Polski. 
W pewnej chwili Komendant otworzył szero-
ko oczy, zakasłał, podniesiona do góry ręka 
opadła. Przyszła śmierć. Była godzina 20.45.
13 maja o godz. 1.05 Polskie Radio nada-
ło komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej
o śmierci Józefa Piłsudskiego. Hołd zmarłe-
mu złożył przybyły do Belwederu prezydent 
Ignacy Mościcki. W ciągu nocy wyjęto serce 
Marszałka, także mózg, który miał zostać 
przekazany wileńskiemu Uniwersytetowi Ste-
fana Batorego.
W poniedziałek rano prezydent Mościcki 
skierował orędzie do obywateli Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W całym kraju ogłoszono 
sześciotygodniową żałobę. 
Do Belwederu poczęli napływać przedsta-
wiciele najwyższych instytucji życia narodu: 
rządu, parlamentu, wojska. Przybył kardynał 
Aleksander Kakowski, arcybiskup metropolita 
warszawski: ofiarował Zmarłemu swoją mo-
dlitwę. 

„Wiódł Go naród z Belwederu
do katedry św. Jana”

Katafalk, na którym spoczywała metalowa 
trumna z ciałem Marszałka, umieszczony zo-
stał w dużym salonie Belwederu, przemienio-
nym na żałobną kaplicę. Zmarły ubrany był
w błękitny mundur marszałkowski, przepa-
sany wielką wstęgą Orderu Virtuti Militari, 
na jego piersi zawieszono Krzyż Niepodle-
głości z mieczami i Krzyż Walecznych. W dło-
niach trzymał ryngraf z wizerunkiem Matki 
Bożej Ostrobramskiej, który mu towarzyszył 
przez wiele lat życia. Obok ustawiono krysz-
tałową urnę z sercem Marszałka, położono 
legionową maciejówkę, szablę i buławę mar-
szałkowską. Nad katafalkiem pochyliły się 
trzy skrzyżowane ze sobą sztandary: I pułku 
piechoty z powstania listopadowego, z po-
wstania styczniowego oraz legionowy. Przez 
dwa dni hołd Zmarłemu oddawały delegacje 
wojskowe i cywilne, członkowie korpusu dy-
plomatycznego. 
W środę 15 maja, w godzinach wieczornych, 
odbyła się eksportacja do archikatedry pw. 
Świętego Jana Chrzciciela. Na barkach ge-
nerałów-inspektorów armii trumna z ciałem 
Marszałka została wyniesiona z Belwederu, 
złożona na lawecie, przykryta sztandarem 
narodowym z białym orłem. „Królewskim po-
chodem, przez spowitą w żałobne sztanda-
ry Warszawę, wśród rozpłakanych tłumów, 
przy biciu wszystkich dzwonów i jęku syren 
wiódł Go naród z Belwederu do katedry św. 
Jana” (IKC). Kondukt prowadzili kardynał 
Aleksander Kakowski i biskup polowy Józef 
Gawlina. Za trumną szła wdowa z córkami, 
rodzina, Prezydent RP, marszałkowie Sejmu 
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i Senatu, rząd, wojsko. W katedrze trumnę 
złożono na wysokim katafalku obitym szkar-
łatem. Z umieszczonej pod sklepieniem ko-
rony splecionej z orłów strzeleckich spływały 
cztery biało-czerwone chorągwie. Modlitwę 
za Zmarłego odmówił bp Józef Gawlina. 
Do poranka 17 maja tysiące ludzi oddało 
hołd Marszałkowi. Napływały kondolen-
cje z całego świata, m.in. od Ojca Święte-
go Piusa XI, niegdyś pierwszego Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce Odrodzonej. Także 
dwaj przyszli grabarze niepodległości Pol-
ski, Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki, oddali 
hołd Zmarłemu. W krajach tych (a także we 
Francji) zarządzono oficjalną żałobę. „Pił-
sudski był monolitem, był gorącym polskim 
patriotą, który całą duszą nienawidził cara-
tu. Rozumiał jasno, że polski ruch niepodle-
głościowy musi wystąpić zbrojnie przeciwko 
Rosji, pod której panowaniem znajdowała 
się większa część Polski” – pisała „Izwiestia”, 
sowiecki urzędowy organ prasowy. 
Przed południem 17 maja żałobną Mszę św. 
celebrował kard. Aleksander Kakowski, ka-
zanie wygłosił bp Józef Gawlina. Miał szcze-
gólny ku temu tytuł. Był Biskupem Polowym 
Wojska Polskiego. Tej struktury życia narodu, 
której zmarły Marszałek poświęcił najwięcej 
energii, serca, woli. To przecież żołnierski 
trud torował drogę do Polski Niepodległej, 
zbrojną walką wytyczał granice Rzeczypospo-
litej, ocalił niepodległość Ojczyzny zwycięską 
wojną z bolszewicką Rosją w 1920 roku. To 
Komendant zabiegał, aby legionistom na ich 
szlaku ku Niepodległej towarzyszyli księża 
kapelani, a później swą inspiracją i decyzjami 
tworzył warunki sprzyjające ustanowieniu 
przez Stolicę Apostolską  Biskupstwa Polowe-
go w Polsce. W swym kazaniu Biskup Polowy 
ukazał drogę życia Zmarłego „Wielkiego 
Wodza i Wielkiego Samotnika”, odnajdując 
jej przewodnią ideę w słowach Eklezjasty:
„Bij się o sprawiedliwość aż do śmierci”
(Koh 4, 33). Wydobył motywy, istotę i owo-
ce tej walki, o którą wspierać się winna dal-
sza droga Ojczyzny: „Wykonawcą stałeś się, 
Wodzu, wyroków sprawiedliwości Bożej za 
grzech i krzywdę rozbiorów Polski. Wymaza-
łeś bluźnierstwo zaborców, co Ojczyznę naszą
w „Imię Trójcy Przenajświętszej” rozerwać
i na zawsze do grobu położyć pragnęli. Wy-
konawcą stałeś się, Marszałku, wyroków 
sprawiedliwości Bożej za tyle łez wylanych, 
za tyle rodzin zniszczonych, za prześladowa-
nie wiary świętej, za kościoły zhańbione, za te 
fale wygnańców, co wśród cierpień na Sybir 
szły, za ciche jęki i głosy rozpaczy, co wśród 
brzęku kajdan do Boga wołały. Przez Ciebie 
nad barbarzyństwem zatriumfowała kultura 
chrześcijańska. Przed Tobą w kornym hołdzie 
czoło schyla Europa, dzięki Ci składa Matka 
Kościół, przez Ciebie wyswobodzony. (…) Na 
Twoje prochy i popioły, na ducha Twego, zna-
czonego stygmatem wielkości, ślubujemy, że 
miłować będziemy, jako Ty miłowałeś, Polskę 
– Ojczyznę naszą. Tak nam dopomóż Bóg!
– Będziemy jej służyli, jako Ty służyłeś, w tru-
dach, poświęceniu, samozaparciu. Tak nam 
dopomóż Bóg! – Pracować będziemy w czy-
stości intencji, siebie samych pozostawiając 
poza progami. Tak nam dopomóż Bóg.
Będziemy żywymi kamieniami budowania 

Państwa, a cementem miłość pospólna i mi-
łość Ojczyzny. Tak nam dopomóż Bóg!”

Ostatnia defi lada

Ulicami Warszawy, wśród gęstych szpalerów 
ludzi, przy dźwięku dzwonów, ku Polu Mo-
kotowskiemu, za trumną Marszałka spoczy-
wającą na lawecie prowadzonej przez sześć 
czarnych rumaków ruszył żałobny pochód. 
Zwracały uwagę delegacje zagraniczne. Anglię 
reprezentował – lord Cavan, Francję minister 
Laval i marszałek Petain, Trzecią Rzeszę – mar-
szałek Göring, Rumunię – marszałek Prezan.
Na Polu Mokotowskim, na wysokim kopcu 
usypanym na wzór zbiorowych mogił żoł-
nierskich, stanęła laweta z trumną Marszałka. 
Przed nią odbyła się ostania parada polskiej 
armii: defilowała reprezentacja wszystkich 
pułków piechoty, kawalerii, artylerii ze sztan-
darami, oddziałów KOP-u, Marynarki Wojen-
nej, żandarmerii, jedynie jednostki zmoto-
ryzowane, by nie zakłócać ciszy, nie wzięły 
udziału w defiladzie. Przeleciały klucze sa-
molotów myśliwskich, zabrzmiały dźwięki 
hymnu narodowego, artyleria oddala salut 
101 wystrzałów. Generałowie przenieśli 
trumnę na platformę kolejową ustawioną na 
specjalnie zbudowanym torze, przeciągając 
ją sznurami do stojącej nieopodal lokomoty-
wy. Kiedy kończyła się uroczystość na Polu 
Mokotowskim,  nagle nadeszła gwałtowna, 
majowa burza, z rzęsistym deszczem, grzmo-
tami, błyskawicami. 

Cieniom królewskim przybył towarzysz 
wiecznego snu

Żałobny pociąg oświetlony reflektorami 
przez deszczową noc jechał do Krakowa 
drogą prowadzącą „odwrotnym szlakiem 
kadrówki” przez Radom, Kielce, Jędrzejów, 
Miechów. Wzdłuż toru gromadziły się tłumy 
ze sztandarami, z kościelnymi chorągwiami. 
Ciemną, majową noc rozświetlały ogniska. 
A potem był królewski Kraków. Żałobny po-
chód przemierzał ulice miasta od Dworca 
Głównego na Wawel. Kiedy przechodził przez 
Rynek z wieży kościoła Mariackiego zabrzmiał 
hejnał, kiedy zbliżał się do Wawelu, rozległ 
się głuchy, przejmujący dźwięk dzwonu Zyg-
munta. W żałobnym kondukcie szło wielu 
żołnierzy Piłsudskiego, także tych z Pierwszej 
Kompanii Kadrowej. Pewnie niejeden z nich 
przywoływał pamiętne słowa Komendanta, 
który przed dwudziestu jeden laty, 6 sierpnia 
1914 roku, mówił do nich na krakowskich 
Oleandrach: „Spotkał was ten zaszczyt nie-
zmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa
i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako 
czołowa kolumna wojska polskiego idącego 
walczyć za oswobodzenie ojczyzny”. 
Na Wzgórzu Wawelskim, ze stopni prowa-
dzących do katedry, przemówił prezydent 
Ignacy Mościcki: „Cieniom królewskim przy-
był towarzysz wiecznego snu. Skroni jego 
nie okala korona, a dłoń nie dzieży berła.
A królem był serc i władcą woli naszej. Pół-
wiekowym trudem swego życia brał we wła-
danie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod 
purpurę królestwa swego ducha zagarnął 
niepodzielnie całą Polskę.

Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, 
potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany 
zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice 
nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków 
sławą uwieńczył.
Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.
U bram domostw naszych postawmy warty, 
byśmy bezcennego kruszcu cnót, przez nie-
go pozostawionych, nie uszczuplili, niczego
z wielkiego po nim dziedzictwa nie uronili i by-
śmy duchowi jego, troską za życia o losy Polski 
umęczonego, spokój w wieczności dali”. 
Znowu odezwał się dzwon Zygmunta, gdy 
po przemówieniu Prezydenta generałowie 
wnieśli trumnę do wnętrza katedry i ustawili 
ją na obitym czerwonym suknem katafalku. 
Mszę św. celebrował arcybiskup metropolita 
krakowski Adam Stefan Sapieha, natomiast 
żałobne egzekwie odprawił bp Jozafat Kocy-
łowski, greckokatolicki biskup przemyski, po 
latach biskup męczennik, ofiara sowieckiego 
reżimu, w 2001 roku beatyfikowany przez 
św. Jana Pawła II.
Po zakończeniu Mszy św. generałowie prze-
nieśli trumnę do romańskiej krypy św. Le-
onarda. Znowu dzwonił Zygmunt, zabrzmia-
ło 101 wystrzałów armatnich, rozległa się 
melodia Mazurka Dąbrowskiego i Pierwszej 
Brygady. A gdy ucichła na Wzgórzu Wawel-
skim i w całej Polsce zapanowała trzyminu-
towa cisza.

***
30 maja 1935 roku urna z sercem Marszałka 
została specjalnym pociągiem przewieziona 
do Wilna i uroczyście przeniesiona do Ostrej 
Bramy, gdzie została odprawiona Msza św. 
przez bp. Kazimierza Michalkiewicza, sufra-
gana wileńskiego. Złożono ją prowizorycznie 
w kościele św. Teresy. W czerwcu 1935 roku 
na cmentarzu parafialnych w Sugintach, po-
łożonym na terytorium Litwy, dokonano eks-
humacji matki Marszałka, Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej, zmarłej 1 września 1884 roku. 
12 maja 1936 roku Wilno odprowadziło na 
Cmentarz na Rossie Matkę i Serce Syna; zło-
żyło we wspólnym grobie. Na marmurowej 
płycie zamykającej komorę grobową wyryto 
napis: „Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie 
mogą/Za innych śladem iść tą samą drogą” 
. Pod nim słowa: „Matka i Serce Syna”; po-
niżej fragment poematu Wacław Juliusza 
Słowackiego: Kto mogąc wybrać, wybrał 
zamiast domu – /Gniazdo na skałach orla 
niechaj umie/Spać – gdy źrenice czerwone 
od gromu/ I słychać jęk szatanów w sosen 
szumie…/ Tak żyłem”
Cztery lata później w wyniku agresji Trzeciej 
Rzeszy i Związku Sowieckiego Polska straciła 
niepodległość. Podjęła walkę o jej odzyska-
nie. Wielu z tych, którzy tę walkę prowadzili, 
powracało do postaci Marszałka, do drogi 
jego życia w służbie polskiej wolności i nie-
podległości, także do jego słynnej sentencji 
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”.

(korzystałem m.in. z Wacław Jędrzejewicz, 
Janusz Cisek, Kalendarium życia Józefa Pił-
sudskiego, t. III, Warszawa 1998).

 Jędrzej Łukawy 
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Od „rewolucji moralnej” do „rewolucji czynu” 

Stanisław Brzóska pochodził ze zubożałej rodzi-
ny szlacheckiej. Urodził się 30 grudnia 1832 r.
w Dokudowie koło Białej Podlaskiej. W 1851 r.
rozpoczął studia medyczne na Uniwersyte-
cie Świętego Włodzimierza w Kijowie. Jed-
nak przerwał je po trzech latach. Wstąpił do 
seminarium duchownego w Janowie, stolicy 
erygowanej w 1818 r. diecezji, obejmującej 
północną Lubelszczyznę i południowe Pod-
lasie. Cztery lata później, 25 lipca 1858 r.,
w miejscowej katedrze pw. Świętej Trójcy 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Benia-
mina Piotra Szymańskiego OFM Cap. 
Pierwszy wikariat to Sokołów Podlaski. Kolejna 
stacja kapłańskiej drogi to Łuków: posługiwał 
tam od 1860 roku, aż do czasu wybuchu po-
wstania styczniowego. To były lata eksplozji 
narodowych uczuć, manifestacji patriotyczno-
religijnych, kontestowania – w różny sposób 
– zarządzeń zaborczych władz. Tamtą sytuację 
zwykło się określać mianem „rewolucji moral-
nej”. Z biegiem czasu poczęła się przekształ-
cać w „rewolucję czynu”  – przygotowania do 
wybuchu zbrojnego powstania. Z ogarniętej 
duchem buntu stolicy idee „rewolucji moral-
nej” i „rewolucji czynu” poczęły się szybko 
rozprzestrzeniać na prowincję. Dużą rolę w ich 
szerzeniu odegrali kapłani, szczególnie młodzi. 
Wielu z nich stało się wyrazicielami aspiracji, 
pragnień, nadziei tamtego czasu. Głosili patrio-
tyczne kazania, angażowali się w konspirację 
niepodległościową. Jednym z takich kapłanów 
był ks. Stanisława Brzóska. W jego kazaniach 
głoszonych w kościele parafialnym w Łukowie 
często przewijał się motyw tego, co dziś okre-
ślilibyśmy mianem „teologii ojczyzny”. „Ziemia 
nasza ojczysta to dar Boży dla naszego narodu 
(...) wrosła nam w duszę tak, że nie ma mocy, 
która by zdołała zniweczyć ten związek” – to 
ledwie jeden wyimek z jego patriotycznych ka-
zań. W listopadzie 1861 r. został aresztowany 
pod zarzutem „podburzania swych wiernych 
w duchu religijno-patriotycznym”. Sąd polowy 
w Siedlcach skazał go na dwa lata więzienia. 
Gen. von Lüders, namiestnik Królestwa Pol-
skiego, złagodził wyrok o połowę. Karę zaczął 

odbywać w twierdzy zamojskiej. Po interwen-
cjach władz kościelnych zwolniono go po 
trzech miesiącach ze względu na stan zdrowia. 
Powrócił do Łukowa. Mimo, że pozostawał 
pod nadzorem policji, włączył się dynamicznie 
w przerwaną uwięzieniem konspiracyjną dzia-
łalność niepodległościową. Od jesieni 1862 r. 
począł pełnić funkcję konspiracyjnego naczel-
nika okręgu w Łukowie: gromadził fundusze, 
organizował szkolenie ochotników, kolportaż 
podziemnych pism i ulotek.

Powstańcza droga kapelana-generała

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. na obszarze 
Rzeczypospolitej zagarniętym podczas rozbio-
rów przez Rosję wybuchło powstanie, zwane 
styczniowym. Po raz ostatni w swej historii Ko-
rona, Litwa i Ruś, trzy części składowe Rzeczy-
pospolitej, manifestowały zbrojnym czynem 
swoją historyczną wspólnotę. Tej pierwszej 
nocy również na Podlasiu i w Lubelskiem po-
wstanie wybuchło w wielu punktach. Ruszyły 
do powstańczego boju wszystkie powiaty, 
atakowano Lubartów, Radzyń, Kodeń, Łapy, 
Wysokie Mazowieckie, Tykocin. Także Łuków. 
Dowodzony przez ks. Brzóskę czterdziesto-
osobowy oddział zaatakował koszary dwóch 
kompanii kostromskiego pułku piechoty. 
Wkrótce do atakujących dołączył oddział Gu-
stawa Zakrzewskiego, który przejął dowodze-
nie nad akcją. Zaskoczeni Rosjanie wycofali się 
z części miasta, rychło jednak przybyła odsiecz 
i wyparła powstańców. Rozpoczęła się po-
wstańcza epopeja, bojowy szlak oddziału na-
czelnika powiatu łukowskiego ks. Brzóski, do-
wodził nim początkowo samodzielnie, później 
w ramach większych powstańczych formacji. 
Szlak znaczony bitwami i potyczkami, zwycię-
stwami i klęskami. Siemiatycze, Woskrzenice, 
Gręzówka, Stanin, Żyrzyn (zwycięstwo odnie-
sione przez korpus gen. „Kruka” Heydenre-
icha, największe podczas powstania), Włoda-
wa. Sławatcze, Fajsławice – to nawy wpisane
w dzieje pierwszego roku powstańczego zry-
wu i biografię ks. Brzóski – kapłana i żołnierza. 
W marcu został ciężko ranny w starciu pod 
Staninem; rekonwalescencja trwała do czerw-
ca 1863 r. Na powstańczym szlaku dotarła do 

niego nominacja (z 22 lipca 1863 r.) Wydzia-
łu Wojny Rządu Narodowego na naczelnego 
kapelana wojsk powstańczych województwa 
podlaskiego w randze generała. W sierpniu za-
padł na tyfus, na kilka miesięcy musiał wycofać 
się z walki. 

Ginę za naszą ukochaną Polskę,

Do powstania wrócił w grudniu 1863 r. Zor-
ganizował liczący kilkadziesiąt osób oddział 
konny, szybko jednak rozbity przez Rosjan. 
Powstanie gasło, coraz mocniejszy był napór 
wojsk rosyjskich. Partie powstańcze były bez-
ustannie tropione, ich działania ograniczały 
się do wymykania się obławom, coraz więk-
sze były trudności z aprowizacją, słabła siła 
bojowa. Poczęło dominować poczucie klęski, 
braku perspektyw na odmianę sytuacji. Swoje 
zrobiła również reforma uwłaszczeniowa chło-
pów, którą car ogłosił 2 marca 1864 r. Liczeb-
ność partii powstańczych poczęła się kurczyć. 
Tak też było w partii ks. Brzóski. We wrześniu
1864 r. oddział stopniał do trzydziestu żołnie-
rzy, w listopadzie było ich już tylko dziesięciu. 
Z początkiem 1865 r. już tylko dwóch: ks. ge-
nerał Stanisław Brzóska i jego adiutant Franci-
szek Wilczyński. Ukrywali się we wsi Krasnodę-
by-Sypytki, w pobliżu Sokołowa Podlaskiego, 
w domu sołtysa Bielińskiego. Docierały do nich 
zapewne wiadomości o okrutnych represjach, 
jakie spadły na uczestników powstania po jego 
stłumieniu, o triumfie wroga. Ale także i te, z 
Podlasia, o ks. Brzósce, nieuchwytnym księdzu-
powstańcu, symbolu walki, która wciąż trwa. 
Jej kres przyszedł 29 kwietnia 1865 r. Antonina 
Konarzewska, łączniczka i kurierka ks. Brzóski, 
aresztowana na skutek zdrady jednej z zaufa-
nych osób, w wyniku nieludzkich tortur, wska-
zała miejsce ukrywania się Księdza. Wojskowy 
kordon otoczył wskazaną przez Konarzewską 
wieś. Ks. Brzóska i Wilczyński zostali pojmani. 
Brutalne śledztwo w Warszawie trwało dwa 
tygodnie. 
19 maja sąd wojenny wydał dwa wyroki śmier-
ci. Egzekucję przez powieszenie postanowio-
no wykonać na rynku w Sokołowie. Odbyła się
w dniu targowym 23 maja 1865 r. Przed śmier-
cią ks. Brzóska wyspowiadał się przed ks. Sta-
nisławem Nasiłowskim. „Żegnajcie bracia i sio-
stry i wy małe dziatki. Ginę za naszą ukochaną 
Polskę, która przez naszą krew i śmierć…”. 
Dalsze słowa ks. Brzóski zagłuszył łoskot woj-
skowych werbli. Chwilę później powieszono 
Franciszka Wilczyńskiego.

***
„Życie księdza Stanisława Brzóski było poświę-
cone Bogu i Polsce. Stało się także symbolem 
losu wielkiej rzeszy kapłanów katolickich, któ-
rzy służbę Bogu i Ojczyźnie łączyli w jedno (...). 
Jego śmierć symbolicznie zamyka Powstanie 
Styczniowe, a krwawa ofiara jego uczestników 
– Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców 
– stała się fundamentem, na którym budowa-
na była nowoczesna tożsamość naszych naro-
dów”. – to słowa z projektu uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego pierwsze 
czytanie miało miejsce 22 kwietnia 2015 r.

  Jędrzej Łukawy

Był najdłużej czynnym powstańcem styczniowym. W rosyjskie 
ręce dostał się 29 kwietnia 1865 roku, ponad osiem miesięcy 
po egzekucji na stokach warszawskiej Cytadeli członków Rzą-
du Narodowego z Romualdem Trauguttem. 23 maja 1865 roku 
wraz swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim został stra-
cony na rynku w Sokołowie Podlaskim. Na Podlasiu żywa jest 
jego legenda i pamięć. Coraz częściej nazywa się go „pierw-
szym wyklętym”, poprzednikiem opierających się sowiety-
zacji żołnierzy powojennej, antykomunistycznej partyzantki.

29 maja 2008 roku w Sokołowie Podlaskim, w 145. rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego i 143. rocznicę stracenia jego ostatniego dowódcy, odbyła się uroczy-
stość pośmiertnego odznaczenia przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ks. Stani-
sława Brzóski Orderem Orła Białego. 

„Jego śmierć symbolicznie„Jego śmierć symbolicznie
zamyka Powstanie Styczniowe”zamyka Powstanie Styczniowe”

150. rocznica stracenia ks. Stanisława Brzóski 150. rocznica stracenia ks. Stanisława Brzóski 
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 8 czerwca 1892 r.
w Bierówce koło Jasła, jako 
syn Kazimierza i Katarzy-
ny z d. Bachła. 6 czerwca 
1911 r. uzyskał świadectwo 

dojrzałości w gimnazjum w Jaśle i wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Przemyślu.
30 kwietnia 1916 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa przemyskiego Józefa 
Sebastiana Pelczara. 28 maja 1916 r. został 
wikariuszem w parafii Przemienienia Pańskie-
go w Sanoku. 12 października 1918 r. został 
powołany do służby wojskowej w armii austro-
wegierskiej. Skierowano go do pracy w szpitalu 
zapasowym nr 1 w Przemyślu. 31 października 
1918 r. pomagał księdzu Józefowi Panasiowi
w zorganizowaniu obrony Przemyśla przed 
Ukraińcami. Uratował majątek dwóch szpi-
tali wojskowych i Składnicy Materiałów Sani-
tarnych. 1 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska 
Polskiego. Służył jako kapelan w szpitalu woj-
skowym na Zasaniu w Przemyślu. 8 maja 1919 r.
został kapelanem 7. pułku piechoty Legionów. 
Służył w pułku w czasie walk z Ukraińcami
w Małopolsce Wschodniej oraz w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. 1 grudnia 1919 r. mianowa-
no go kapelanem Garnizonu Tarnów. 1 lutego
1920 r. został kapelanem Garnizonu Stanisła-
wów, a 30 czerwca 1920 r. kapelanem 54. pułku 

piechoty Strzelców Kresowych. 31 lipca 1920 r. 
objął funkcję kapelana w Szpitalu Wojskowym 
w Lubaczowie.
31 stycznia 1921 r. został kapelanem Garnizonu 
w Złoczowie. Od 15 marca 1921 służył w Sze-
fostwie Duszpasterstwa Dowództwa Okręgu 
Generalnego we Lwowie, był również kape-
lanem Garnizonu w Kamionce Strumiłowej.
31 października 1923 r. mianowano go kape-
lanem Garnizonu w Świeciu, był równocześnie 
kapelanem Kadry Marynarki Wojennej w Świe-
ciu. 1 sierpnia 1925 r. został kapelanem Garni-
zonu w Chełmnie. 1 września 1926 r. mianowa-
no go proboszczem Garnizonu w Starogardzie. 
W 1928 r. został proboszczem parafii wojsko-
wej pw. Św. Michała Archanioła we Włocławku. 
4 kwietnia 1932 r. mianowano go kapelanem 
Garnizonu Kraków. 1 stycznia 1936 r. otrzymał 
awans na stopień starszego kapelana (majora).
4 września 1939 r. wraz z oddziałami Woj-
ska Polskiego opuścił Kraków i wycofał się na 
wschodnie tereny Polski. 18 września 1939 r. 
przeszedł granicę rumuńską. 26 września 1939 
r. mianowano go kapelanem obozu dla inter-
nowanych w Campalung Muscel w Rumunii. 
W początkach maja 1940 r. dotarł do Fran-
cji. Został kapelanem w Ośrodku Oficerskim
w Loudeac. Po klęsce Francji, 26 czerwca 1941 r.
ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Od lipca 

Ksiądz pułkownik Antoni Kosiba (1892–1970)
– kapłan diecezji przemyskiej, proboszcz 10. Brygady Kawalerii Pancernej

1941 r. był kapelanem Obozu Oficerskiego 
nr II oraz kapelanem Garnizonu w Peebles
w Szkocji. W październiku 1941 r. mianowano 
go proboszczem 10. Brygady Kawalerii Pancer-
nej. Opracował wówczas i wydał modlitew-
nik Z Bogiem za wiarę i Ojczyznę. W czerwcu
1943 r. został zastępcą Szefa Duszpasterstwa 
I Korpusu Polskiego w Szkocji i Dowództwa 
Wyższych Jednostek Terytorialnych. Po zakoń-
czeniu wojny służył w Polskim Korpusie Przy-
sposobienia i Rozmieszczenia.
8 czerwca 1948 r. przybył do Polski. Nie przy-
jęto go do służby w ludowym Wojsku Polskim.
30 listopada 1948 r. został wikariuszem w parafii 
pw. Świętego Szczepana w Krakowie. W 1949 r. 
był więziony przez kilka miesięcy za upomnienie 
żołnierza, by ten okazał szacunek wobec Naj-
świętszego Sakramentu. Od 15 września 1951 r. 
mieszkał w Domu Księży Emerytów w Krakowie. 
Pomagał w pracy duszpasterskiej w różnych pa-
rafiach krakowskich. 5 września 1969 r. otrzymał 
awans na stopień pułkownika rezerwy.
Zmarł 23 maja 1970 r. w Krakowie. Spoczywa 
na Cmentarzu Rakowickim.
Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Me-
dalem za Długoletnią Służbę i Odznaką Hono-
rową „Orlęta”.                   Bogusław Szwedo

Wiele zdjęć znajdują-
cych się szufladach 
naszych biurek sta-
nowi dla nas wy-
jątkową pamiątkę. 
Nie przywiązujemy 

uwagi do tego, że bywają nieostre, część
z nich jest niepoprawnie skadrowana, 
a cała ich masa jest niedoświetlona lub 
prześwietlona. Walor techniczny blak-
nie wobec wrażeń i emocji wywoływa-
nych spotkaniem z dawna nieobecnymi 
wśród nas.

Podobnie jest z filmem „Apartament”. Fil-
mem dokumentalnym zawierającym kroniki 
ze spotkań, rozmów, wyjazdów i górskich 
wypraw Ojca Świętego Jana Pawła II, które-
go źródłem są prywatne archiwa uczestni-
ków tych eskapad. – Świat nie znał takiego 
papieża. Jan Paweł II swobodnie rozmawiał 
z każdym napotkanym turystą, a dodatko-
wo jeszcze pierwszy im się kłaniał. Z drugiej 
strony szukał samotności – mówił przed 
uroczystą premierą filmu Piotr Kraśko, jeden
z bohaterów filmu, pełniący w nim rolę nar-
ratora. Trudno zgodzić się z tym poglądem, 

„Apartament” jak zdjęcia z szuflady
bo przecież dość powszechna była wiedza
o papieskich „ucieczkach” z Watykanu, 
relacje świadków tych wypraw, choćby 
papieskich gwardzistów, którzy choć nie-
chętnie, to przyznawali się do uczestnictwa
w tych wycieczkach. Opisywał to m.in. abp 
Mieczysław Mokrzycki w książce napisanej 
wspólnie z Brygidą Grysiak „Najbardziej lu-
bił wtorki”. Dla kogoś kto interesował się 
życiem codziennym Jana Pawła II w Pałacu 
Apostolskim, jego skłonność do górskich 
wycieczek i krótkich wakacji, na które mógł 
sobie czasem pozwolić nie była tajemnicą. 
Film jest tylko potwierdzeniem i możliwością 
zobaczenia Papieża w tych nieformalnych 
sytuacjach.
Łakniemy tych obrazów jako ludzie, którzy za 
Papieżem po ludzku tęsknią. Chętnie patrzy-
my na ruchome obrazy, z których spogląda na 
nas uśmiechnięta twarz Ojca Świętego, po-
dziwiającego włoskie Dolomity, pozdrawia-
jącego spotykanych turystów, modlącego się 
na łonie przyrody… czy podrzucanego przy 
salwach śmiechu przez szwajcarskich gwar-
dzistów, strzegących jego bezpieczeństwa. 
Warstwa sentymentalna filmu jest właściwie 
największą siłą filmu. Poza Kraśką o Papieżu 

opowiadają też inni uczestnicy wycieczek: 
kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz, 
Arturo Mari, osobisty fotograf oraz Egildo 
Biocca, członek watykańskiej żandarmerii. 
Jan Paweł II zanurzony w modlitwie, po-
zdrawiający tłumy, goszczący możnych  tego 
świata, sprawujący Eucharystię, to wszystko 
widzieliśmy na ekranach naszych telewizo-
rów niemal codziennie. Film „Apartament” 
odchodzi od tego schematu, pokazuje to, co 
przez wiele lat było ukryte w archiwach Stoli-
cy Apostolskiej i prywatnych zbiorach. 
Film nie posiada tradycyjnej, liniowej fabuły, 
skupiamy się na pojedynczych scenach i uję-
ciach. Być może wielu widzom to będzie prze-
szkadzać. Być może film mógł nieść głębszy 
przekaz, np. o granicach prywatności osoby 
należącej do elity światowych przywódców, 
czy o potrzebie samotności, jednak każdy dla 
kogo osoba Jana Pawła II to jedna z postaci 
rodzinnego albumu obejrzy „Apartament”
z przyjemnością.

Krzysztof Stępkowski

Apartament, reż. Maciej Czajkowski, Przemy-
sław Hauser, Kino Świat, TVP, TBA, Centrum 
JPII, 2015, 73 min.
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W Domu „ubogich”
i poniżej poziomu morza

Jakie jest nasze główne zadanie: wielbić Boga 
myślą, mową i uczynkiem. Jak najlepiej? – za-
stanawiamy się 5. dnia, „kiedy ranne wstają 
zorze”. Być „ubogim” – czyli mieć jasną świa-
domość, że wszystko mamy u Boga i takim 
„ubóstwem” mamy ubogacić innych. I być 
dobrym – bo On jest. Nasz autokar mija po 
drodze idące do szkoły palestyńskie dzieci. 
Nie wszystkie dziewczynki mają muzułmań-
skie chusty na głowach. – Nie ma w tej kwestii 
przymusu – wyjaśnia nam przewodnik, który 
od prawie trzydziestu lat pełni swoją misję
w Ziemi Świętej, zna kilka języków (m.in. 
arabski), mentalność semicką i obyczaje. 
Piąty dzień pielgrzymki zaczynamy od Betanii 
czyli „Domu ubogich”. W Betanii Pan Jezus 
tak chętnie przebywał, bo tu mieszkali jego 
przyjaciele: Marta, Maria i Łazarz.
W Kościele św. Łazarza, Marii i Marty bp Józef 
Guzdek – wraz ze wszystkimi towarzyszący-
mi nam kapelanami wojskowymi z obu grup
– przewodniczy Eucharystii. – Módlmy się, 
aby i nasze domy były miejscami, gdzie każdy 
dobrze się czuje i jest życzliwie przyjmowany. 
Tak jak Jezus w domu rodzeństwa z Betanii – 
mówi bp Józef Guzdek we wprowadzeniu do 
Mszy św.Tematem homilii ks. Romana Tkacza 
są cztery mozaiki z tego kościoła.
Obraz dwóch kobiet: Marii i Marty. Maria 
siedzi u stóp Jezusa (postawa uczennicy słu-
chającej), a Marta krząta się z dzbanem po 
domu. – Połączenie tych dwóch postaw (kon-
templacja, modlitwa i działanie, aktywność) 
– słuchanie Słowa Bożego i zamienianie go 
w czyn formuje człowieka Bożego. Kolejna
z postaw kobiet wobec Jezusa – Maria Mag-
dalena, która wylewa cenny olejek nardowy 
(zapowiedź namaszczenia w czasie pogrzebu) 
na Jego głowę ku oburzeniu chciwca i zło-
dzieja – Judasza. Hipokryta Judasz protestuje
„w imieniu ubogich”. Czyż nie przypomina 
nam to głosu dzisiejszych „oburzonych”, gdy 
składamy ofiary, by powiedzieć Panu, że to 
On, a nie pieniądz jest dla nas najważniejszy?
Wbrew kłamstwu ideologii komunistycznej 
– „biednych zawsze mieć będziecie”, mówi 
Pan Jezus. Mrzonka o całkowitej likwidacji 
biedy… powiększyła tylko sferę biedy. Na za-
kończenie Mszy św. bp Guzdek dziękuje piel-
grzymom za atmosferę wspólnoty, życzliwo-
ści, pokoju, dyscypliny i wzajemnej pomocy.
Podnosimy głowy i spoglądamy na kopułę 
kościoła – tam jest jedyne okno, przez które 
wpada światło i widać niebo… okolone cier-
niową koroną fresku. 
Z Betanii wyruszamy w kierunku Morza Mar-
twego. Po drodze mijamy wioski Beduinów, 
którzy prowadzą życie koczownicze.
Przystanek. Wysiadamy przy skale, na której 

biały napis na niebieskim tle obwieszcza: le-
vel of sea (poziom morza). Zjeżdżamy poniżej 
poziomu morza, aż do minus 420 metrów, bo 
na tym poziomie znajduje się Morze Martwe.
Zanim zanurzymy się w tym martwym akwe-
nie o tylu prozdrowotnych właściwościach, 
idziemy nad rzekę Jordan. Do miejsca, gdzie 
Pan Jezus przyjął Chrzest z rąk Jana Chrzcicie-
la w akcie solidarności z nami grzesznikami, 
spory ruch. Odbywają się chrzty grup prawo-
sławnych. Ludzie w różnym wieku, odziani
w białe szaty, zanurzają się w falach rzeki gra-
nicznej z Jordanią. – Daw-
niej w miejscu Chrztu Pana 
Jezusa w rzekę wbity był 
Krzyż, mówi ks. Roman. Co 
ciekawe, to miejsce ostat-
niej szansy ratunku dla ryb. 
Jordan bierze swój począ-
tek na Hebronie, przepły-
wa przez Jezioro Galilejskie
i wpada do Morza Martwe-
go… A tam już nie ma życia; 
wszystko ginie. Zasolenie
wynosi 25 procent.
Chrzest św. – nasze ducho-
we narodziny i zanurzenie 
w Krzyżu – znaku przy-
należności do Chrystusa.
Z wiarą odnawiamy nad brzegiem Jordanu 
przyrzeczenia chrzcielne. Ks. January Wątroba 
zanurzoną w Jordanie gałązką palmy skrapia 
pielgrzymów ze swojej grupy. Wszyscy w sku-
pieniu czynimy znak Krzyża.
Przez oazę jerychońską zbliżamy się do 
najstarszego i najniżej położonego miasta 
świata – do Jerycha. W historycznych cza-
sach Jezusa Jerycho było bogatym miastem 
tranzytowym, zatrzymywali się tu pielgrzymi 
zdążający do Jerozolimy. Kwitł handel, stąd 
obecność zwierzchnika celników, Zacheusza 
na kartach Ewangelii – jako bohatera jedne-
go ze spotkań Jezusa. To spotkanie zawsze
i wszędzie przemienia życie człowieka i Za-
cheuszów wszystkich czasów.
Stajemy pod sykomorą, na którą wdrapał się 
Zacheusz ,by zobaczyć Tego, który głosi Słowo 
tak, że tłumy idą za Nim, czyni z mocą znaki, 
przemienia twarde serca. Ludzka ciekawość 
czy coś więcej skłania go do wdrapania się 
na Sykomorę? Zwierzchnik celników, Zache-
usz, człowiek o zszarganej opinii, ciemiężca
i zdzierca. W oczach ówczesnych Żydów, kola-
borant, wysługujący się rzymskiemu okupan-
towi. Jednym słowem – grzesznik wagi ciężkiej 
chce zobaczyć Jezusa. Ale to najpierw Jezus 
zobaczył tęsknotę jego serca. – Zejdź prędko 
z drzewa, powiedział do niego i uświęcił jego 
Dom swoją Boską przemieniającą obecnością. 
Ta „niezwykle hojna” gotowość celnika do za-
dośćuczynienia skrzywdzonym to odpowiedz 
jego serca na ogrom miłosierdzia, którym 

obdarzył go Jezus. Dziś w zadośćuczynieniu 
Panu Bogu i bliźniemu (jeden z warunków 
sakramentu pokuty) stajemy się zadziwiająco 
skąpi. Zacheusz powinien nas zawstydzać.
– Imię Zacheusz znaczy – Pan Bóg pamięta – 
słyszymy pod sykomorą. 
Na Pustyni Judzkiej w pobliżu Jerycha ro-
zegrała się scena, którą znamy z Ewangelii
o kuszeniu Pana Jezusa. Wjeżdżamy kolejką 
linową na Górę kuszenia, gdzie dziś usytu-
owany jest klasztor prawosławny. W upalne 
południe wspinamy się po schodach wyku-
tych w stromym zbocza góry. – Ewangelia
o kuszeniu pokazuje nam, jak zwalczać szatań-
ską pokusę, sławy, władzy, bogactwa, mówi 
ks. Tkacz w prawosławnym klasztorze. Szatan 
zawsze, już od sceny w raju, zadaje pytania 
podstępne, by złapać człowieka w pułapkę. 
Podobnie jest na Górze kuszenia: Jeśli jesteś 

Mesjaszem, to… W tej duchowej walce nie 
będzie miał szans, jeśli na pierwszym miejscu 
postawimy Boga. Gdy On jest na pierwszym 
miejscu, wszystko inne jest na właściwym 
miejscu. Bóg wprowadza ład. Wówczas mimo 
trudności, dolegliwych zewnętrznych opresji, 
a nawet cierpienia, będziemy ludźmi wolnymi 
i nie zabraknie nam chleba.

Dał nam wszystko

Od miejsca narodzin Pana Jezusa w Betlejem 
do jego Grobu w Jerozolimie jest dokładnie 
8 kilometrów i 570 metrów. Z hotelu w Be-
tlejem wyruszamy o 7rano, by zająć miejsce 
w kolejce – w Bazylice Grobu Pańskiego.
– Panie, naucz nas się modlić, bądź naszym 
profesorem modlitwy – inicjuje modlitwę
w autokarze ks. Roman.
W ostatnim dniu pielgrzymki pójdziemy śla-
dami Jego męki…i będziemy błagać: Któryś 
za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się 
nad nami. Przechodzimy przez Bramę Jafską 
i wąskimi uliczkami Starej Jerozolimy, wśród 
nielicznych otwartych o tej porze kramów, 
dochodzimy do Bazyliki Grobu. To pierwszy 
w czasie tej słonecznej pielgrzymki tak zimny 
i wietrzny dzień. Kulimy się z zimna, ale cóż 
to za dolegliwość wobec ogromu cierpienia, 
które dla nas zniósł Jezus Chrystus, by nas 
wykupić swoją bezcenną Krwią z szatańskiej 
niewoli. By nam dać wolność i pokój ducha.
W Kaplicy Adama oglądamy „kamień odrzu-

Jeśli zapomnę o tobie, Jerozolimo,Jeśli zapomnę o tobie, Jerozolimo,
jeśli zapomnę o tobie, Polsko…jeśli zapomnę o tobie, Polsko…

I Pielgrzymka Ordynariatu Polowego do Ziemi Świętej (cz. 2)I Pielgrzymka Ordynariatu Polowego do Ziemi Świętej (cz. 2)

Jordan. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnychJordan. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
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cony przez budujących”, na którym na Gol-
gocie stanął Jego Krzyż. Fragment skały o wy-
sokości 11 metrów, z którego zrezygnowali 
ówcześni robotnicy budowlani. To ta skała 
spłynęła Jego najdroższą Krwią. Przychodzi 
nasza kolej ucałowania i kontemplacji miej-
sca, gdzie złożono Ciało naszego Pana…
Troskliwe dłonie namaściły Je wonnymi olej-
kami, a zamożny Józef z Arymatei oddał 
przygotowaną do pochowku grotę grobo-
wą. Składała się z dwóch części; modlitewnej
i półki, na której złożono owinięte w całun 
Ciało. Zgodnie z hebrajskim obyczajem, twarz 
przysłonięto chustą… Jan Paweł II chciał być 
pochowany, tak jak Pan Jezus. Na jego twarz 
kardynał Dziwisz położył chustę.
Tajemnica świętych relikwii, które bada świat 
nauki przy pomocy najnowszych technologii: 
Całun turyński, chusta z Manopello, sudarion 
z Oviedo. „Wszedł on do wnętrza grobu i uj-
rzał leżące płótna oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” – taki 
konkret pozostawił św. Jan w ewangelicznym 
opisie pustego grobu (J 20,6b-7).
Przed Kaplicą Longinusa, rzymskiego do-
wódcy (setnika) w Bazylice Bożego Grobu 
rozważamy „wojskowy” wątek Pasji. To na 
rzymskiego dowódcę spłynęły pierwsze zdro-
je łaski z przebitego Serca Pana. – Prawdziwie 
ten był Synem Bożym, wyznał. Widział prze-
cież, jak cierpliwie „Baranek bez skazy” znosił 
niewyobrażalną Mękę i jak przebaczył swoim 
oprawcom. Wojskowa pielgrzymka modli 
przy tej kaplicy o wiarę i jej umocnienie wśród 
dowódców wojskowych i ich podwładnych…
Po dużych kamiennych schodach schodzimy 
do Kaplicy św. Heleny – miejsca, gdzie w 333 r.
znaleziono Krzyż Chrystusa. Opodal Golgoty 
znajdowała się wielka kamienna i pusta cyster-
na na wodę. To do niej wrzucano krzyże ska-
zańców, masę krzyży. – Są dwie wersje iden-
tyfikacji Jezusowego Krzyża – mówi ks. Tkacz. 
Pierwsza – na Krzyżu zachowała się tabliczka 
podająca tożsamość: Jezus Nazareński i winę: 
Król Żydowski. Druga wersja mówi, że chorzy 
dotykali innych krzyży, a gdy dotknęli Krzyża 
Chrystusa, następował cud uzdrowienia.
Ewangelie nie wspominają o tym spotkaniu, 
ale nie mogłoby by go nie być. Spotkanie 
Zmartwychwstałego Pana Jezusa z Matką.
W Kościele pod takim wezwaniem, który znaj-
duje w obrębie Bazyliki Grobu Pańskiego, wy-
śpiewujemy na ostatniej Eucharystii „świętą 
pieśń Kościoła” – dziękczynne Te Deum. I cho-
ciaż jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami, bo 
dał nam wszystko, to prosimy, by nauczył nas 
dziękować życiem.
– Dziękuję za doświadczenie wspólnoty, mówi 
we wprowadzeniu do Mszy św. biskup polo-
wy Józef Guzek, za przewodników. Krzyż nie-
siony z Chrystusem prowadzi do zwycięstwa. 
Bo jesteśmy powołani do zwycięstwa. W cza-
sie liturgii pogrzebowej mówiłem: – do zoba-
czenia, Panie generale, do zobaczenia, Panie 
pułkowniku…W homilii ks. Roman Tkacz roz-
waża reakcje ludzkie na „pusty grób”.
– Wiara musi być przemyślana, podkreśla 
nasz przewodnik. I chociaż to kobietom Bóg, 
Wcielone Słowo, powierzył misję pierwszych 
świadków Zmartwychwstania, bo ich wiara 
w większym stopniu niż męska oparta jest na 

poznawaniu sercem, to przecież apostołowie 
zweryfikowali ten przekaz racjonalnie, ponie-
śli i niosą go na cały świat.
Na zakończenie Mszy św. bp Guzdek powie-
dział m.in.: – Szliśmy Jego śladami, jesteśmy 
w miejscu gdzie pozornie dobro przegrało. 
Mimo wszystko warto być dobrym, by pomóc 
zmartwychwstać bliźniemu. Tylko to nadaje 
życiu sens i zostanie nagrodzone przez Boga 
i ludzi. Życzmy sobie, byśmy byli dla siebie 
nawzajem dobrzy. Ufam, że z Bożą pomocą 
będą rezultaty tego zaczynu, którym jest ta 
pielgrzymka do Ziemi Świętej… Biskup polo-
wy wyznał także, że również dla niego udział 
w tej pielgrzymce jest darem, bo ostatni raz 
był w Ziemi Świętej 30 lata temu.
Przez zabytkowy główny trakt handlowy sta-
rej Jerozolimy, ulicę Cargo z kolumnadą po 
obu stronach, kierujemy się w stronę Ściany 
Płaczu.
Jest czwartek, 24 kwietnia 2015 r. W Izraelu to 
dzień pamięci o Holocauście, więc plac przed 
Ścianą płaczu wypełniony Żydami z całego 
świata. Tańczą, śpiewają, modlą się i w zało-
my kamieni, pozostałości po zburzonej świą-
tyni, wkładają prośby do Jahwe. Męska część 
pielgrzymki, obowiązkowo w jarmułkach, 
schodzi do miejsca modlitwy ortodoksyjnych 
Żydów, gdzie kobiety nie mają wstępu.
15 lat temu, w 2000 roku stał przed Ścianą 
Płaczu Jan Paweł II, który prosił o pokój w Zie-
mi Świętej.
Święta Edyto Stein, uproś… – powierzam 
świętej, której modlitwę do Matki Bożej mam 
na swoim biurku w „Naszej Służbie” pewną 
intencję pod Ścianą Płaczu.
„Milczenie Boga jest przedłużeniem Jego 
słów” – przypominamy sobie cytowane wcze-
śniej przez księdza Romana słowa Benedykta 
XVI. To milczenie to czas dany nam na prze-
myślenie.
Przeżycie i przemyślenie Drogi Krzyżowej 
Chrystusa, której finałem jest „zwycięska prze-
grana” – to zadanie na całe życie, dla każdego 
z nas.
Zatrzymam się na trzech stacjach tej jerozo-
limskiej Drogi Krzyżowej. Nazwę je hasłowo: 

stacja polska, królewska i koptyjska. Stacja 
„polska” – Pan Jezus upada pod krzyżem 
pierwszy raz. Gdy żołnierze generała Wła-
dysława Andersa zobaczyli w 1943 r., w jak 
opłakanym stanie jest kaplica ormiańska, po-
stanowili wysupłać skromny grosz z żołdu i ją 
odbudować. Wydzierżawili ją od Ormian na 
50 lat. (Niestety, termin dzierżawy minął i nikt 
nie był zainteresowany jej przedłużeniem…) 
Na wzruszającym fresku Pan Jezus dźwiga 
świetlisty Krzyż i idzie w stronę nieba. Za nim 
ze swoimi krzyżami nasi rodacy, nasi przod-
kowie w kontuszach. W koronę cierniową na 
sklepieniu (barwy już nieco wyblakły) wpląta-
ny jest orzeł biały i barwy narodowe.
Lizystratos – stacja „królewska”. Schodzi-
my na poziom dziedzińca Twierdzy Antonia.
W kamiennym bruku pozostały jeszcze ślady 
wgłębienia, którym wówczas spływała woda. 
Tutaj rzymscy żołdacy „grali w króla” i zaba-
wiali się szyderstwami z Króla Wszechświa-
ta. Ksiądz Roman Tkacz, wprowadza nas
w realia służby rzymskich żołnierzy, wyko-
nawców wyroku Sanhedrynu. Pokazuje „Grę 
w króla”, jedną z hazardowych rozrywek.
W ten bruk wsiąkała krew, gdy wciskali Je-
zusowi koronę z cierni, policzkowali, drwili
z Jego Królewskiej godności.
Stacja koptyjska. Przed wejściem do kapli-
cy Koptów (najstarszy ryt chrześcijański), 
wstrząsające zdjęcie. 26 Koptów na plaży 
przed egzekucją. Terroryści z „państwa is-
lamskiego” poderżnęli im gardła.
Umierali z modlitwą na ustach i nie zaparli 
się Chrystusa (warunek przeżycia). Rozpo-
częty został ich proces beatyfikacyjny…
W hotelowym lobby w Betlejem ks. Roman 
Tkacz, nasz przewodnik i dyrektor Pallotyń-
skiego Biura Pielgrzymkowego „Peregrinus”, 
wręcza uczestnikom certyfikaty uczestnictwa 
w pielgrzymce do Ziemi Świętej.
Sentencję wypisaną po łacinie poprzedza frag-
ment Psalmu 136: Si oblitus fuero tui, Jeruza-
lem… (Jeśli zapomnę o tobie, Jerozolimo).

***
Samolot z Tel Avivu do Warszawy startuje
o 6 rano. Wstajemy więc , gdy Betlejem jesz-
cze śpi. Zabieramy ze sobą do Polski słowa 
ks. Piotra Skargi, przypomniane przez księdza 
Romana w autokarze, w drodze na lotnisko.
Wracamy przecież z ojczyzny duchowej do 
ziemskiej. Dobrze wiemy, że jeśli opuścimy tę 
pierwszą (stracimy wiarę), utracimy tę dru-
gą.Trzeba nam się zakorzenić w obu.
Księże Piotrze Skargo, wspomnij na nas
w niebieskim Jeruzalem: „Gdy okręt tonie, 
wiatry go przewracają, głupi tłomoczki swoje 
i skrzynki opatruje i na nich leży, a do obrony 
okrętu nie idzie…”„Jeżeli zapomnę Ciebie, 
Ojczyzno moja miła, niech uschnie moja pra-
wica! Niech język przyschnie mi do podnie-
bienia, jeżeli nie będę pamiętał o Tobie, jeżeli 
nie postawię Ciebie ponad największą moją 
radość”. (ks. Piotr Skarga).
Możemy Bogu powiedzieć nie, możemy 
Polsce powiedzieć nie. Ale czy nam wolno
i w imię czego wolno?... (parafraza słów Jana 
Pawła II wypowiedzianych w czasie jednej
z pielgrzymek do Ojczyzny).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Via Dolorosa. Stacja trzecia odnowiona Via Dolorosa. Stacja trzecia odnowiona 
w 1943 r. przez żołnierzy gen. Andersaw 1943 r. przez żołnierzy gen. Andersa
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6 maja parafianie po nabożeństwie majowym 
oczekiwali przed świątynią na przybycie Ob-
razu Matki Bożej Jasnogórskiej. Czas wypełni-
li modlitwą i pieśniami. Obraz w geście powi-
tania ucałował Biskup Polowy Józef Guzdek 
oraz proboszcz parafii ks. płk Jan Domian. 
Cudowny Wizerunek wzięli na swoje ramiona 
studenci WAT-u i w uroczystej procesji, którą 
prowadziła kompania honorowa wnieśli do 
wnętrza świątyni.
Mszy św. inaugurującej peregrynację w pa-
rafii przewodniczył bp Józef Guzdek wraz
z księżmi kapelaniami pracownikami Kurii 
Polowej, duszpasterzami parafialnymi oraz 
kapłanami z miejscowego dekanatu Archi-
diecezji Warszawskiej.
W uroczystościach wzięli udział przedsta-
wiciele Wojskowej Akademii Technicznej na 
czele z gen. bryg. prof. Zygmuntem Mierczy-

kiem, rektorem-komendantem uczelni oraz 
insp. Krzysztofem Krzyżanowskim, komen-
dantem Komendy Rejonowej Warszawa IV 
oraz licznie zebrani parafianie.
– Maryja w dziejach Kościoła nadal ofiaru-
je nam Chrystusa, przypomina Jego naukę, 
wzywa do nawrócenia, modlitwy i przemiany 
serc. Jednocześnie prosi nas, abyśmy Go nie 
zatrzymywali dla siebie, ale dawali Go innym 
– mówił w homilii biskup Guzdek.
Ordynariusz wojskowy zachęcił wiernych do 
częstej modlitwy, w której naśladując Maryję 
będziemy uświadamiali sobie przyjęte zobo-
wiązania i obowiązki. – Niech owocem spo-
tkania z Maryją w Jej jasnogórskim wizerun-
ku będzie konkretne postanowienie, że nie 
zakończymy dnia i nie pójdziemy na spoczy-
nek bez modlitwy – powiedział. Zachęcił, aby 
codziennie poświęcić 4 minuty na wieczorną 

modlitwę. Przez dwie minuty należy słuchać 
Boga czytając Pismo św. a przez następne
2 minuty odpowiadać Bogu w modlitwie.
Wierni uczestniczyli o godz. W Apelu Jasno-
górskim, po którym odbyło się czuwanie 
młodzieży akademickiej. O północy kapłani 
pochodzący z tej parafii odprawili dziękczyn-
ną Mszę św. Po Mszy św. wierni czuwali przy 
obrazie od godz. 1.00 do 7.00.
Parafianie śpieszący do pracy wzięli udział 
w porannej Mszy św. o godz. 7.00. Godzinę 
później świątynia wypełniła się chorymi i oso-
bami w podeszłym wieku, którzy przystąpili 
do sakramentu namaszczenia chorych.
W ciągu dnia przy obrazie, podczas Mszy 
świętych modlili się uczniowie ze szkoły 
podstawowej oraz młodzież gimnazjalna.
O godz. 14.00 na modlitwę przed Cudownym 
Wizerunkiem przybyli rodzice oczekujące po-
tomstwa i rodziny z małymi dziećmi.
O godz. 16.00 rozpoczął się różaniec prowa-
dzony przez koło Żywego Różańca.
Nawiedzenie zakończyła Eucharystia o godz. 
17.00, po której wierni odnowili Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego. Po pożegnaniu Obraz 
Matki Bożej Jasnogórskiej udał się do kolejnej 
parafii Archidiecezji Warszawskiej.              zjk

W parafii wojskowo-cywilnej w Warszawie-Bemowie w dniach 6-7 maja odbyła się 
peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedze-
nia. Poprzedziły ją rekolekcje maryjne, które poprowadził ks. Paweł Krężołek SDS, 
dyrektor salwatoriańskiego Ośrodka Powołań w Krakowie. 

Odnowili jasnogórskie ślubyOdnowili jasnogórskie śluby

Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii wojskowej w Warszawie-Bemowie (6-7 maja 2015 r.)Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii wojskowej w Warszawie-Bemowie (6-7 maja 2015 r.)

Mszą św. w katedrze polowej rozpoczęły się uroczystości związane ze obchodami 
święta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie (OSŻW). Eucha-
rystii przewodniczył ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowe-
go. W kazaniu zachęcał żołnierzy do jedności i dziękował za pełną poświęcenia służ-
bę. Po Mszy św. na placu Krasińskich odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 
wręczone zostały odznaczenia z okazji święta jednostki.
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List do uczestników uroczystości skiero-
wał bp Józef Guzdek, który nie mógł wziąć 
udziału w obchodach osobiście. – Jesteście 
przykładem doskonałego wyszkolenia i go-
towości na nowe wyzwania, co wielokrotnie 
dowiedliście służąc w misjach zagranicznych. 
Nie wahacie się, gdy trzeba położyć na szali 
własne zdrowie i życie w obronie człowieka
i Ojczyzny – napisał bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy życzył żołnierzom 
OSŻW, żeby ich służba stawała się źródłem 
wszelkiego dobra i działania na rzecz bez-
pieczeństwa Polski i jej obywateli. Rodzinom 
żołnierzy ŻW podziękował za wytrwałość 
i wsparcie ich bliskich. List odczytał ks. płk 
Adam Prus, dziekan Żandarmerii Wojskowej.
Msza św. odprawiona została z ceremonia-
łem wojskowym. Obecny był sztandar jed-
nostki, a liturgię słowa przygotowali żołnie-
rze żandarmerii.
W kazaniu ks. płk Wątroba podkreślił znacze-
nie jedności w życiu każdego chrześcijanina. 
– To właśnie jedność jest znakiem, że jesteśmy 
uczniami Chrystusa – powiedział. Ks. Wąt-
roba przypomniał, że żołnierze OSŻW są elitą 
w siłach zbrojnych, żeby wstąpić w szeregi 
jednostki trzeba spełnić szereg wysoko po-
stawionych kryteriów. – I dlatego wy także 
musicie stanowić jedność na wielu płaszczy-
znach, by móc skutecznie działać. To między 

innymi świadomość wzajemnego zaufania, 
pewność, że każdy jest świetnie przygoto-
wany, że w razie potrzeby jeden na drugiego 
może liczyć pozwalają na płaszczyźnie zawo-
dowej wypełniać zadania na najwyższym po-
ziomie – powiedział.
Wikariusz generalny biskupa polowego przy-
pomniał, że OSŻW działał wielokrotnie w nie-
zwykle trudnych warunkach poza granicami 
kraju: w Afganistanie, Kongu, Bośni, Syrii, 
Libanie i Gruzji. – Wszędzie dawaliście świa-
dectwo świetnego przygotowania i znajo-
mości swojej profesji i to zostało zauważone
i docenione przez najwyższe władze wojskowe 
i państwowe. Zasłużyliście na te wyróżnienia, 
ale sami wiecie ile to kosztowało waszego wy-
siłku, poświęcenia, ćwiczeń i pracy wewnętrz-
nej każdego z was – powiedział.
Ks. Wątroba podziękował żandarmom za ich 
pełną poświęcenia służbę. – W tym uroczy-
stym dniu pragnę życzyć, by na wszystkich 
drogach waszej żołnierskiej służby towarzy-
szyła wam miłość Chrystusa, która sprawia, 
że będziecie jedno w myślach i działaniach – 
życzył żołnierzom OSŻW.
Mszę św. koncelebrował ks. płk Adam Prus 
oraz ks. por. Maciej Kalinowski, kapelan jed-
nostki. W Eucharystii uczestniczyli żołnierze 
OSŻW ze swoim dowódcą płk. Tomaszem Po-
łuchem. Obecni byli także gen. bryg. Marek 

Sokołowski, zastępca dowódcy dywizji – szef 
Sztabu 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz 
gen. bryg. Rajmund Andrzejczak, zastępca 
dowódcy dywizji – szef Sztabu 12. Dywizji 
Zmechanizowanej w Szczecinie.
Po Mszy św. na placu Krasińskich odbyła się 
uroczysta zbiórka z okazji święta jednostki
z udziałem wiceministra ON Czesława 
Mroczka.
Powstały w 2004 roku Oddział Specjalny Żan-
darmerii Wojskowej w Warszawie jest specja-
listyczną jednostką ŻW, bezpośrednio podle-
głą Komendantowi Głównemu ŻW. Posiada 
szczególną specjalizację: wykonywanie za-
dań ochronnych wobec najważniejszych osób
w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz działa-
nia antyterrorystyczne. Oddział jest wojskowym 
odpowiednikiem Biura Ochrony Rządu oraz po-
licyjnych jednostek antyterrorystycznych.
W ubiegłym roku z inicjatywy żołnierzy Od-
działu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie jednomyślnie podjęto uchwałę w 
sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji Oddzia-
łu Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu War-
szawa Armii Krajowej. Przejęcie dziedzictwa 
tradycji tego pododdziału ma na celu zacho-
wanie w pamięci chlubnych tradycji polskich 
pododdziałów specjalnych z okresu okupacji, 
wchodzących w struktury Armii Krajowej.

kes
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Kosowo
W dniach 13-14 maja 2015 r. żołnierze XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego KFOR w Kosowie przeprowadzili kolejną akcję pomocy humani-
tarnej. Przedszkole w miejscowości Kačanik obdarowano artykułami szkolnymi, 
plecakami, zabawkami, natomiast do szkoły Shkolla Fillore Deshmoret e Bobit 
przekazano kserokopiarkę. W ramach zorganizowanej akcji przekazano również 
63 kartony z odzieżą dla Czerwonego Krzyża w miejscowości Kačanik. 
Polscy żołnierze przeprowadzili łącznie pięć akcji pomocy humanitarnej na te-
renie rejonu odpowiedzialności polskiego Zespołu Łącznikowo-Monitorującego 
(Liaison Monitoring Team), w czasie których zostały przekazane m.in. leki, środ-
ki medyczne, odzież, sprzęt biurowy dla szkół oraz zabawki.                          jk

Przemyśl
15 maja w Przemyślu odbyły się centralne uroczystości 24. rocznicy powsta-
nia Straży Granicznej. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Straży Gra-
nicznej, którą w przemyskiej katedrze celebrował abp Mieczysław Mokrzycki, 
metropolita lwowski wraz z kapelanami Straży Granicznej, Służby Celnej oraz 
kapłanami archidiecezji przemyskiej. Na zakończenie Mszy św. modlitwy eku-
meniczne odmówili ks. kpt. Adam Weremijewicz, kapelan prawosławny SG oraz 
ks. mjr Kornel Undas, kapelan ewangelicki SG.
Na rynku miał miejsce okolicznościowy apel. Komendant Główny SG gen. dyw. SG 
Dominik Tracz dokonał promocji 83 absolwentów kursu oficerskiego, który odbył 
się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i w Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zaszczytu promocji dostąpił m.in. ks. Łu-
kasz Kociołek z katolickiego Dekanatu Straży Granicznej oraz ks. Dariusz Bojczyk 
z prawosławnego Dekanatu Straży Granicznej. Złotym Medalem za długoletnią 
służbę został odznaczony m.in. ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Gra-
nicznej. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii 
Reprezentacyjnej SG z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Zjk, WWW.sg.gov.pl

Łomża
Tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu odsłonięto 12 maja w Łomży. 80. 
rocznica śmierci współtwórcy polskiej niepodległości stała się okazją do przy-
pomnienia jego związków z Łomżą. Tablicę wmurowano w dawnym budyn-
ku ewangelickiej plebanii, gdzie młodego Józefa Piłsudskiego poszukiwanego 
przez carską żandarmerię ukrywał pastor Kacper Mikulski. 
Rocznicowe wydarzenie zgromadziło przed budynkiem dawnej plebanii ewan-
gelickiej w Łomży wielu gości: parlamentarzystów, samorządowców, przedsta-
wicieli służb mundurowych, uczniów, kombatantów oraz miłośników historii. 
Obecni byli prezydent miasta Mariusz Chrzanowski oraz dowódca garnizonu 
Białystok płk Wiesław Podlecki. Łomżyńskie instytucje wojskowe reprezentowali 
komendant WKU ppłk Adam Krystowczyk oraz kierownik warsztatów technicz-
nych mjr Krzysztof Rabek. Kompanię honorową i posterunek przy tablicy wysta-
wił 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy.
Okolicznościową modlitwę w intencji Marszałka Piłsudskiego w 80. rocznicę jego 
śmierci poprowadził kapelan garnizonu Białystok ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. 
On również, jako delegat Biskupa Polowego WP, dokonał poświęcenia odsłoniętej 
tablicy pamiątkowej. Stosowną modlitwę odmówił również kapelan z Ewangelic-
kiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. ppor. Dawid Banach z Suwałk.           xzr

Bydgoszcz
W poniedziałek, 18 maja br. na placu 1. Pomorskiej 
Brygady Logistycznej odbył się uroczysty apel z oka-
zji pożegnania 25 żołnierzy wyjeżdżających na misję
w składzie XXXII Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego KFOR w Kosowie. Uroczysty apel poprzedziła 
Msza św., którą sprawował w kaplicy brygady dzie-
kan Inspektoratu Wsparcia SZ ks. płk Zenon Surma. 
Po Mszy św. nastąpiło wejście pododdziałów na plac 
apelowy oraz wprowadzenie orkiestry wojskowej, 
pocztu sztandarowego i kompanii honorowej. Na 
zakończenie uroczystości, ugrupowanie defiladowe 
poprowadził dowódca uroczystości płk Jacek Wilcz-
ko, Szef Sztabu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. 
Uroczystość uświetniła Bydgoska Orkiestra Wojsko-
wa, którą dyrygował i prowadził tamburmajor st. 
chor. Tomasz Berent.
Żołnierze 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej rozpo-
częli udział w misji KFOR w 2010 roku. Do tej pory,
w misji wzięło udział 198 żołnierzy brygady.       xkt

Rembertów
W Kościele Garnizonowym pw. św. O. Rafała Kali-
nowskiego sprawowana była 9 maja Msza św. przed 
przysięgą strzelecką Jednostki Strzeleckiej 1313. 
Formacja działa przy Akademii Obrony Narodowej. 
Jednostka została utworzona dzięki staraniom stu-
dentów Akademii Obrony Narodowej, którym nie 
wystarcza samo kształcenie się w dziedzinie obron-
ności państwa.
Na Mszę św. przybyły władze senatu akademickie-
go, rodzice nowo zaprzysiężonych strzelców. Msze 
św. w intencji strzelców sprawował ks. ppłk Krzysz-
tof Kacorzyk, kapelan AON. Do przysięgi przystąpiło 
po przejściu szkolenia 35 studentów. Chcąc rozwijać 
swoje zainteresowania i pasję w dziedzinie wojsko-
wości, przy pomocy wykładowców i przychylności 
władz uczelni, powołali do życia Jednostkę Strzelec-
ką. Celem jej jest działanie na rzecz niepodległości
i przygotowywanie młodzieży do służby w forma-
cjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Pa-
tronem jednostki jest gen. August „Nil” Fieldorf. 
Działając przy Akademii Obrony Narodowej wzięli 
na siebie zobowiązanie kultywowania tradycji oręża 
polskiego oraz promowania wartości, którym przez
wieki wierne było Wojsko Polskie.                  xkk,jes
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