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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA CZERWIECCZERWIEC
Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudziło w wielu młodych 
pragnienie powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego.

Numer zamknięto 10 czerwca 2015 r.

Na zdjęciu:
Pielgrzymka żołnierzy,
Święto Dziękczynienia,
Warszawa, 7 czerwca 2015 r.

Po Mszy św. w katedrze Serca Jezusowego 
w Sarajewie papież spotkał się z kapłana-
mi i osobami konsekrowanymi. Wyznał, że 
przygotował na nie przemówienie, ale po 
wysłuchaniu trzech świadectw doszedł do 
wniosku, że powinien skierować kilka słów 
„od serca”.
Podkreślił, iż naród, który zapomina o swej 
przeszłości, nie ma przyszłości. Zaznaczył, 
że usłyszane świadectwa są zapisem pa-
mięci ojców i matek w wierze. – Drodzy 
bracia i siostry, nie macie prawa zapominać 
swej historii, nie aby się mścić, lecz aby czy-
nić pokój, aby miłować tak, jak oni miłowa-
li – stwierdził Ojciec Święty.
Wielkie wrażenie wywarły na nim też słowa 
pierwszego kapłana o 120 dniach spędzo-
nych w obozie koncentracyjnym. Zauważył, 
że często zapominamy o cierpieniach na-
szych przodków, kiedy każda minuta była 
policzona, a każda chwila była torturą. 
Przed wystąpieniem papieża świadectwa 
własnego życia kapłańskiego i zakonnego 
przedstawili mu dwaj kapłani i siostra za-
konna. Ks. Zvonimir Matijević, franciszkanin 
o. Jozo Puškarić i s. Ljubica Šekerija mówili 
o ogromie cierpienia fizycznego i duchowe-
go, a zarazem o sile niezachwianej wiary. 
Wszyscy składający świadectwa podkreśla-
li, że Bóg zachował ich od poczucia zemsty
i odwetu i zapewniali, że przebaczyli swym 
oprawcom i prześladowcom. 
Papież ze swej strony był bardzo poruszony 
każdym świadectwem i osobiście podcho-
dził do każdej z przemawiających osób, roz-
mawiał z nimi przez dłuższą chwilę i całował 
ich ręce.
W prowadzonym przez franciszkanów mię-
dzynarodowym ośrodku studenckim w Sa-
rajewie odbyło się spotkanie ekumeniczne
i międzyreligijne. Na scenie obok papieża za-
siedli przedstawiciele czterech religii, będą-
cych tradycyjnymi wyznaniami Bośni i Herce-
gowiny: katolicyzmu, islamu, prawosławia
i judaizmu.
W swoim przemówieniu papież przypo-
mniał, że dialog międzyreligijny jest szkołą 
człowieczeństwa i czynnikiem jedności, po-
magającym budować społeczeństwo opar-
te na tolerancji i wzajemnym szacunku”. 
Na zakończenie papież Franciszek odmówił 
ułożoną przez siebie modlitwę o pokój „do 
jedynego Boga żywego i miłosiernego”.
Ostatnim etapem papieskiej podróży do Sa-
rajewa było spotkanie z bośniacką młodzie-
żą w diecezjalnym ośrodku im. Jana Pawła II
w Sarajewie.

Na podst. KAI oprac. kes

A jak się czyni, jak się buduje pokój? Przypo-
mniał nam o tym w sposób fundamentalny 
prorok Izajasz: „Dziełem sprawiedliwości 
będzie pokój, (32:17). „Opus iustitiae pax” 
według wersji Wulgaty, która stała się słyn-
nym mottem, podjętym także proroczo przez 
papieża Piusa XII. Pokój jest dziełem sprawie-
dliwości. Także i w tym przypadku: nie spra-
wiedliwości głoszonej z emfazą, teoretycznie, 
planowanej ... ale sprawiedliwości prakty-
kowanej, przeżytej. A Nowy Testament uczy 
nas, że wypełnieniem sprawiedliwości jest 
miłość: „Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego” (Mt 22,39; Rz 13,9). Kiedy, 
dzięki Bożej łasce wypełniamy to przykazanie, 
jakże bardzo wszystko się zmienia! Ponieważ 
my się zmieniamy! Ta osoba, naród, których 
postrzegałem jako wroga, ma w istocie moją 
twarz, serce, duszę. Mamy tego samego Ojca 
w niebie. Tak więc prawdziwą sprawiedli-
wością jest czynienie tej osobie, temu naro-
dowi to, co chciałbym, aby mnie czyniono,
mojemu narodowi (por. Mt 7,12).
Święty Paweł w drugim czytaniu wskazał 
nam postawy niezbędne do czynienia po-
koju: „obleczcie się w serdeczne miłosier-
dzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 
nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw 
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”
(Kol 3,12-13).
Oto postawy potrzebne, aby czynić pokój
w życiu codziennym, wszędzie tam, gdzie 
żyjemy. Nie łudźmy się jednak, że zależy tyl-
ko od nas! Popadlibyśmy bowiem w iluzo-
ryczny moralizm. Pokój jest darem Boga, nie
w sensie magicznym, ale dlatego, że On wraz 
ze Swoim Duchem może wypisać te postawy 
w naszych sercach i w naszym ciele, czyniąc 
nas prawdziwymi narzędziami Jego pokoju. 
A Apostoł zmierzając ku głębi powiada, że 
pokój jest darem Boga, ponieważ jest owo-
cem Jego pojednania z nami. Człowiek może 
czynić pokój tylko wtedy, kiedy pozwala się 
pojednać z Bogiem.
Drodzy bracia i siostry, dziś wspólnie prośmy 
Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Ma-
ryi Panny o łaskę posiadania serca proste-
go, o łaskę cierpliwości, łaskę zmagania się 
i działania na rzecz sprawiedliwości, by być 
miłosiernym, działać na rzecz pokoju, by siać 
pokój, a nie wojnę i niezgodę. To jest droga, 
która czyni nas szczęśliwymi, która czyni nas 
błogosławionymi.

Drodzy bracia i siostry,
W usłyszanych przez nas czytaniach biblij-
nych kilkakrotnie zabrzmiało słowo „pokój”. 
Jest to jak najbardziej słowo prorocze! Pokój 
jest marzeniem Boga, jest planem Boga dla 
ludzkości, dla historii, wraz z całym stworze-
niem. Jest to projekt, który zawsze napotyka 
sprzeciw człowieka a także sprzeciw ze stro-
ny złego. Także w naszych czasach pragnienie 
pokoju i trud, aby go budować konfrontują 
się z faktem, że na świecie ma miejsce wiele 
konfliktów zbrojnych. Jest to rodzaj trzeciej 
wojny światowej, prowadzonej „w kawał-
kach” i w kontekście globalnej komunikacji 
globalnej odczuwana jest atmosfera wojny.
Istnieją ludzie, którzy chcą celowo tworzyć 
ten klimat i podsycać tę atmosferę, zwłasz-
cza ci, którzy dążą do konfliktu różnych kul-
tur i cywilizacji, a także ci, którzy spekulują 
na wojnie, by sprzedawać broń. Ale wojna 
pociąga za sobą to, że dzieci, kobiety i osoby 
starsze muszą szukać schronienia w obozach 
dla uchodźców; oznacza przymusowe wy-
siedlenia; oznacza zniszczenie domów, dróg
i fabryk; oznacza przede wszystkim wie-
le złamanych istnień. Dobrze to znacie, bo 
sami tego tutaj doświadczyliście: ileż cierpie-
nia, ile zniszczenia, ile bólu! Dzisiaj, drodzy 
bracia i siostry, ponownie wznosi się z tego 
miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich lu-
dzi dobrej woli: nigdy więcej wojny!
W tym klimacie wojny jak promień słońca 
przenikający chmury rozbrzmiewa słowo 
Jezusa z Ewangelii: „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój” (Mt 5,9). Jest to we-
zwanie zawsze aktualne, adresowane do 
każdego pokolenia. Jezus nie mówi: „Błogo-
sławieni głosiciele pokoju”: wszyscy potra-
fią go głosić, nawet w sposób obłudny czy 
wręcz kłamliwy. Nie, powiada „Błogosławie-
ni, którzy wprowadzają pokój”, to znaczy 
ci, którzy go czynią. Wprowadzanie pokoju 
jest pracą wymagającą osobistego wysiłku: 
wymaga pasji, cierpliwości, doświadczenia, 
wytrwałości. Błogosławieni są ci, którzy sie-
ją pokój poprzez swoje codzienne działania, 
swoje postawy i gesty służby, braterstwa, 
dialogu, miłosierdzia... Tak, „oni będą na-
zwani synami Bożymi”, ponieważ Bóg sieje 
pokój, zawsze, wszędzie; w pełni czasu po-
słał na świat swojego Syna, abyśmy mieli po-
kój! Czynienie pokoju jest pracą, którą trze-
ba prowadzić każdego dnia, krok po kroku, 
nigdy nie ulegając zmęczeniu.

Papież z wizytą w SarajewiePapież z wizytą w Sarajewie
Msza św. z udziałem 30 biskupów, ok. tysiąca kapłanów i 65 tys. wiernych na stadio-
nie olimpijskim, spotkanie z bośniackimi władzami, duchowieństwem, przedstawi-
cielami wyznań i religii oraz młodzieżą złożyły się na jednodniową wizytę Franciszka 
w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny, która odbyła się 6 czerwca. Publikujemy 
tekst homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św.
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Dziękczynienie pod znakiem Maryi i wojskaDziękczynienie pod znakiem Maryi i wojska

O motywach święta mówił podczas poprze-
dzającej wydarzenie konferencji prasowej 
kard. Nycz. – Dziękujemy i zawierzamy to, co  
jest istotą tego dnia, który nas wszystkich 
przy Świątyni Opatrzności Bożej gromadzi. 
Słowo „dziękuję”, jako wyraz wdzięczności 
Panu Bogu za wszystko co dzieje się w moim 
życiu i słowo „zawierzam”, w domyśle, po-
nieważ nikt z nas nie wie, co będzie jutro – 
mówił podczas spotkania z dziennikarzami.
Metropolita warszawski podkreślił, że świę-
to jest także okazją do zawierzenia opiece 
Matki Bożej, w jej częstochowskim Wize-
runku wszystkich mieszkańców naszej oj-
czyzny. – Nie trzeba nikogo przekonywać
o ważności rodziny i potrzebie modlitwy w jej 
intencji. Okazja w tym roku jest wyjątkowa, 

bo w Świątyni Opatrzności Bożej nasza Mat-
ka i Królowa, w ikonie jasnogórskiej, kończy 
nawiedzenie wszystkich parafii archidiecezji 
warszawskiej. Jest to więc szczególne dzięk-
czynienie za Jej obecność wśród nas, blisko 
codziennych doświadczeń, naszych radości
i bolączek – powiedział.
Nawiązując do obecności wojska kard. Nycz 
mówił, że Święto Dziękczynienia jest okazją 
do upamiętnienia wielu, czasem bezimien-
nych bohaterów naszej historii. 
– Wojsko chce być jak najbliżej ludzi, a war-
to pamiętać, że hasło na sztandarach Bóg-
Honor-Ojczyzna ma wielowiekową tradycję, 
dlatego też to zaszczyt dla Wojska Polskiego, 
by uczestniczyć w dorocznym Święcie Dzięk-
czynienia – powiedział podczas konferencji 
Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister 
obrony narodowej. Podkreślił, że udział woj-
ska motywowany jest jeszcze przez dwie przy-
padające w tym roku rocznice: 605. bitwy pod 
Grunwaldem oraz 95. Bitwy Warszawskiej.

Procesja dziękczynna

Około tysiąca osób wyruszyło w porannej 
pielgrzymce dziękczynnej z pl. Piłsudskie-
go w stronę Wilanowa, aby uczestniczyć 

w Święcie Dziękczy-
nienia, które w tym 
roku przebiegało pod 
hasłem: „Maryjo, Kró-
lowo Rodzin – zawie-
rzamy i dziękujemy”. 
Wraz z pielgrzymami 
do Wilanowa niesiona 
była kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. Pątników na drogę pobło-
gosławił bp Rafał Markowski, biskup pomoc-
niczy archidiecezji warszawskiej. 
Przypomniał, że tegoroczne święto jest 
dziękczynieniem Opatrzności Bożej za pe-
regrynację kopii Cudownego Obrazu, która 
odbywała się w archidiecezji. – Dzisiaj idąc 
z tą pielgrzymką dziękujemy za to nawie-

dzenie, dziękujemy za 
wielkie rzeczy, jakich Bóg 
dokonał w trakcie tego 
nawiedzenia. Za misje
i rekolekcje, za spowiedzi 
i Msze św. Dziękujemy 
za godziny, które ludzie 
spędzili przed tą ikoną 
jasnogórską, dziękując, 
przepraszając i prosząc. 
Dziękujemy za wszelkie 
łaski, jakie Maryja nam 
wyprosiła i wielką miłość 
jaką otacza nas, nasze 
rodziny i nasz naród. Idąc
w tej pielgrzymce, dzięku-

jąc jednocześnie prośmy, niech Maryja czuwa 
nad naszym narodem, każdym z nas, niech 
wyprasza nam łaski i prowadzi po drogach 
życia – powiedział.
Zebrani odmówili modlitwę „Pod Twoją 
obronę”, po której bp Markowski pobłogo-
sławił zebranych.
Pielgrzymka przeszła ulicami Traktu Królew-
skiego do Wilanowa. Po drodze dołączali do 
niej wierni z kolejnych grup, wspólnot i pa-
rafii. Wraz z pielgrzymką z pl. Piłsudskiego 
wyruszyła także grupa 120 żołnierzy repre-
zentujących Wojska Lądowe, Siły Powietrz-
ne, Żandarmerię Wojskową oraz Marynarkę 
Wojenną. Wojsko zostało owacyjnie przywi-
tane przed Świątynią Opatrzności.

Msza św. przed Świątynią
Opatrzności Bożej

We Mszy św., z Aktem Zawierzenia i Dzięk-
czynienia Bożej Opatrzności polskich rodzin, 
młodzieży oraz całej Ojczyzny, której prze-
wodniczył abp Wojciech Polak, metropolita 
gnieźnieński, Prymas Polski uczestniczyli: 
prezydent – elekt Andrzej Duda, generało-
wie WP: gen. Mieczysław Gocuł, Szef Sztabu 
Generalnego WP oraz gen. dyw. Jerzy Mi-

chałowski, zastępca dowódcy generalnego 
rodzajów sił zbrojnych.
Święto Dziękczynienia ma charakter rodzinny 
i to właśnie rodzinie w dużej części poświę-
cił swoje słowo Prymas Polski, wskazując, że
w Matce Bożej możemy odkrywać „prze-
konujące piękno, do jakiego zaproszone są 
chrześcijańskie rodziny”.
A w prostotę tego piękna – tłumaczył abp 
Wojciech Polak – wpisuje się najpierw 
wszystko to, co najbardziej oczywiste, choć 
może dziś już nieoczywiste.
„Kiedy w jakieś rodzinie nie jesteśmy natrętni 
i prosimy o pozwolenie, kiedy w jakiejś ro-
dzinie nie jesteśmy egoistyczni i uczymy się 
mówić dziękuję, i kiedy w jakiejś rodzinie 
ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego 
i umie prosić o przebaczenie, to w takiej ro-
dzinie jest pokój i radość. Pamiętajmy te trzy 
słowa, by żyć w rodzinie w pokoju i rado-
ści” – przypomniał za papieżem Franciszkiem 
Prymas Polski.
Przekonujące piękno chrześcijańskiej rodzi-
ny – tłumaczył dalej – to także piękno życia 
otwartego na życie i chroniącego życie, to 
piękno wspólnego małżeńskiego życia, opar-
tego na miłości i wierności mężczyzny i ko-
biety, zdolnych do całkowitego i wyłącznego 
daru z siebie samych – jeden dla drugiej, jed-
na dla drugiego.
„Nie pozwólmy, aby ta rzeczywistość została 
zawłaszczona czy też – mówię za papieżem 
Franciszkiem – ideologicznie skolonizowana, 
również poprzez ustawodawcze próby zrów-
nujące małżeństwo i rodzinę z takimi forma-
mi wspólnego życia, które nimi przecież nie 
są” – apelował metropolita gnieźnieński.
Jak zauważył, trudno dziś zaprzeczyć, że dla 
niektórych osób rodzina zdaje się nie przysta-
wać do współczesnej kultury i dlatego coraz 
częściej próbuje się ją zepchnąć na margines 
społeczeństwa.
„Odbiera się jej własne miejsce – stwierdził 
hierarcha, dodając, że „czasem ciężko oprzeć 
się wrażeniu, że życie publiczne i ekonomia 
idą jakby swoim własnym rytmem, podczas 
gdy więzy rodzinne przywołuje się co najwy-
żej jako sentymentalne wspomnienie”.
„Niewielu decyduje się dzisiaj na głośne mó-
wienie o trwałości, nierozerwalności i wier-
ności w małżeństwie, a coraz więcej mówi 
się, że to nie jest możliwe” – stwierdził Pry-
mas Polski.
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Około 10 tysięcy warszawiaków wzięło udział 7 czerwca w VIII 
Święcie Dziękczynienia, które odbyło się w Wilanowie, na terenie 
Centrum Opatrzności Bożej. Jednym z motywów tegorocznego 
święta była 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, dlatego 
partnerem tegorocznych obchodów było Wojsko Polskiego oraz 
harcerze. Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r.
z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.
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„Wobec Królowej Rodzin dziękujemy więc 
za rodzinę, która nie jest wyłącznie niedo-
ścigłym ideałem, ale pomimo całej swej 
kruchości pozostaje jednym z największych 
skarbów ludzkości” – kontynuował. – „Dzię-
kujemy za rodzinę, która jest skarbem przez 
swoją zdolność budowania trwałych więzi 
społecznych. Bez niej nie można liczyć na 
zaufanie, wychowanie i oddanie siebie do 
końca. To ona jest szkołą i gwarancją dobra 
wspólnego – czyli dobra każdej ludzkiej oso-
by, każdej kobiety i każdego mężczyzny, bez 
wyjątku. Gdy wszystko wokół zawodzi, ona 
jest dowodem na to, że sens życia polega na 
obietnicy, do której trzeba powracać i którą, 
zawierzając Bogu, można wypełnić”.
Prymas przyznał również, że największą tra-
gedią małżeństw i rodzin nie są problemy, 
które napotykają. One przecież były, są i bę-
dą. „Prawdziwy dramat – mówił – zaczyna się 
wtedy, gdy we wspólnocie Kościoła i w Ko-
ściołach domowych gubimy z oczu Chrystusa 
i to, do czego On sam nas zaprasza”.
Oprawę liturgii Mszy św. przed Świątynią 
Opatrzności Bożej zapewnił Chór Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego. We Mszy św. wzięła również udział 
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. 
Po homilii kard. Kazimierz Nycz odczytał Akt 
Zwierzenia i Dziękczynienia Bożej Opatrz-
ności polskich rodzin, młodzieży oraz całej 
Ojczyzny.
W darach ołtarza niesiono m.in. miedzianą 
pozłacaną kulę, pozłacany znak Akcji Katolic-
kiej oraz kilka tysięcy intencji. Na koniec kard. 
Nycz zawierzył archidiecezję warszawską Mat-

ce Bożej. Na zakończe-
nie Mszy św., podczas 
której zakończyła się 
także peregrynacja 
kopii Cudownego Ob-
razu Matki Bożej Czę-
stochowskiej po archi-
diecezji warszawskiej, 
kard. Nycz przyznał, że 
wielkim pragnieniem 
jego poprzednika, 
kard. Józefa Glempa, 
było to, aby ten obraz 
pozostał na stałe w 
Świątyni Opatrzności 
Bożej. Być może na 
zakończenie drugiej peregrynacji obrazu po 
polskich diecezjach (pozostały jeszcze dwie), 
obraz trafi do świątyni na Wilanowie. Jeśli ten 
zamiar dojdzie do skutku, kopia Cudownego 
Wizerunku Mari zostanie umieszczona w ka-
plicy dedykowanej właśnie Matce Bożej Czę-
stochowskiej. Metropolita warszawski wyraził 
nadzieję, że polski episkopat i wszyscy wierni 
– poprzez modlitwę, pomogą mu ten zamiar 
zrealizować.
Jak co roku po Mszy św., można było za-
poznać się z postępami prac przy budowie 
Świątyni Opatrzności Bożej. Dla dzieci przy-
gotowano atrakcyjny program edukacyjno-
kulturalny, z grami i animacjami realizowa-
nymi przy współpracy m.in. z TVP, Polskim 
Radiem, Wojskiem Polskim, ZHR, Instytutem 
Papieża Jana Pawła II. 
O godz. 15.00 tradycyjnie do nieba wypusz-
czone zostały baloniki „Dziękuję”. Do wie-

czora trwały koncerty w ramach pierwszej 
edycji festiwalu muzyki chrześcijańskiej „Moc 
Dobra”.
Święto Dziękczynienia zostało ustanowione
w 2008 r. przez abp. Kazimierza Nycza i ob-
chodzone jest w pierwszą niedzielę czerwca. 
Odwołuje się bezpośrednio do historycznych 
tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw 
podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czterolet-
niego. W czasie obrad sejmu postanowiono 
złożyć Bogu specjalny dar wotywny w po-
dzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Darem tym miało być powstanie Świą-
tyni Najwyższej Opatrzności. Ówczesnego 
planu nie zrealizowano z powodu rozbiorów. 
Późniejsze plany pokrzyżowały kolejne zawi-
rowania historyczne o czym pisze na kolejnych 
stronach „Naszej Służby” Jędrzej Łukawy.

Krzysztof Stępkowski

3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim
w Warszawie Sejm czyli Stany Zgromadzone 
uchwaliły konstytucję, zwaną Konstytucją
3 Maja. Miała stanowić odpowiedź na po-
garszającą się sytuację wewnętrzną i mię-
dzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Zaprojektowana została m.in. aby 
położyć kres dotychczasowemu wadliwemu 
systemowi politycznemu opartemu na wol-
nej elekcji i rozbudowanej demokracji szla-
checkiej, w jego miejsce wprowadziła mo-
narchię dziedziczną, polityczne zrównanie 
szlachty i mieszczan, a chłopom zapewniła 

ochronę państwa. Św. Jan Paweł II, przema-
wiając 3 maja 1991 r. w warszawskiej archi-
katedrze św. Jana Chrzciciela, nazwał Kon-
stytucję 3 Maja „dokumentem profetycznym 
i opatrznościowym”, wciąż zdumiewającym 
„dojrzałością zawartej w nim prawdy i mą-
drości”. Twórcy Konstytucji byli świadomi 
znaczenia dokonanego 3 maja aktu. Świa-
dectwem tego stała się podjęta przez Sejm 
Czteroletni w dniu 5 maja 1791 r. uchwała 
o wzniesieniu Świątyni Najwyższej Opatrz-
ności, stanowiącej wyraz dziękczynienia za 
uchwalenie Uchwały Rządowej – Konstytucji 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla inicjatywy prymasa Polski kardy-
nała Józefa Glempa wzniesienia w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej. Budowę 
Świątyni uchwalił Sejm Czteroletni jako Wotum Narodu za Konstytucję 3 Maja 1791 r.
17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy odnowił to zobowiązanie. Niestety przyjętej 
wówczas ustawy nie zdołano wykonać. Sejm III Rzeczypospolitej uważa, że śluby zło-
żone przed dwustu laty Naród powinien pilnie wypełnić. Świątynia Opatrzności Bożej 
będzie symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności w 1989 r., 20 lat pon-
tyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa”. Tak brzmi 
uchwala Sejmu RP z dnia 23 października 1998 r., potwierdzająca aktualność podję-
tego przez Sejm Czteroletni ślubowania. Przypomnijmy drogę od powzięcia decyzji 
o wzniesieniu świątyni – wotum za uchwalenie wiekopomnej Konstytucja 3 Maja, do 
realizacji tego postanowienia na Polach Wilanowskich w Warszawie.

Symbol wdzięczności NaroduSymbol wdzięczności Narodu

Budowa Świątyni Opatrzności Bożej Budowa Świątyni Opatrzności Bożej 

3 Maja. W tekście uchwały posłowie „prze-
wielebnym biskupom” ojczyzny zalecali, aby 
8 maja, w dzień „świętego Stanisława, bi-
skupa męczennika, patrona Korony Polskiej”, 
„po wszytkich w całym kraju kościołach na 
podziękowanie Bogu za zdarzoną chwilę 
pomyślną wydobycia Polski spod przemocy 
obcej i nieładu domowego, za przywrócenie 
rządu, który najskuteczniej wolność naszą 
prawdziwą i całość Polski zabezpieczyć może 
(…), obchodzić będziemy za dzień poświę-
cony najwyższej Opatrzności (...) aby na tę 
pamiątkę kościół ex voto wszystkich stanów 
był wystawiony i najwyższej Opatrzności po-
święcony”. 
Miejscem, gdzie miała zostać wzniesiona  
wotywna świątynia był warszawski Ujazdów, 
królewska własność. Usytuowana tam była 
Kalwaria Ujazdowska, od kilkudziesięciu lat 
miejsce pielgrzymek. Jej twórcy planowali, że 
na końcu drogi krzyżowej stanie kościół pod 
wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. 
Jednak realizacja tego projektu się odwle-
kała. Uchwała Konstytucji 3 Maja o wznie-
sieniu świątyni – wotum narodu otworzyła 
nową perspektywę dla tego zamiaru. Król 

ji b ł k h

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



5

Stanisław August Poniatowski na budowę 
świątyni ofiarował teren położony nieopodal 
kaplicy Grobu Pańskiego, miejsce gdzie pla-
nowano fundację kościoła Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. 
Postanowiono, że kształt świątyni-wotum 
zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Do 
realizacji wybrano projekt Jakuba Kubickie-
go, wybitego architekta tamtej epoki: mo-
numentalna, dwupoziomowa świątynia na 
rzucie ośmioboku, przykryta kopułą. 3 maja 
1792 r. w pierwszą rocznicę uchwalenia 
3-majowej Konstytucji, odbyła się podniosła 
uroczystość położenia kamienia węgielnego 
pod świątynię. Po Mszy św. celebrowanej
w kościele Świętego Krzyża, jej uczestnicy,
z królem na czele, procesjonalnie przeszli na 
Kalwarię Ujazdowską. Tam uroczyście król 
zapoczątkował budowę kościoła. W chwili 
gdy wmurował kamień węgielny, rozległy 
się salwy armatnie. Prymas Michał Ponia-
towski poświęcił miejsce przeznaczone na 
kościół; przemawiał biskup-poeta Adam 
Naruszewicz, uczestnicy uroczystości od-
śpiewali hymn Veni Creator... Dwa tygodnie 
później w granice Rzeczypospolitej wkroczy-
ły wojska rosyjskie, rozpoczęła się wojna.
Prace przy budowie świątyni zostały prze-

rwane w chwili, gdy został 
zbudowany ośmioboczny filar 
dolnego kościoła, któremu 
nadano formę skromnej, tym-
czasowej kaplicy. 
Przyszły dwa kolejne rozbiory 
(1792, 1795). Rzeczpospolita 
zniknęła z mapy Europy. 
Po Kongresie Wiedeńskim 
(1815), który wykreował Kró-
lestwo Polskie, relikty począt-
kowej fazy kościoła Najwyższej 
Opatrzności, które  znalazły się 
na terenie założonego wów-
czas Ogrodu Botanicznego, z biegiem czasu 
coraz bardziej niszczały. Dopiero w czasie
I wojny światowej, podczas okupacji nie-
mieckiej, w miejscu tym odbyły się obchody
125. rocznicy uchwalenia Konstytucje 3 Maja. 
Posadzono tam dąb symbolizujący trwałość 
polskich dążeń niepodległościowych.
W Polsce Niepodległej szybko odżyła spra-
wa świątyni – wotum narodu. Już 17 marca 
1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił usta-
wę o „wykonaniu ślubu uczynionego przez 
Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie 
świątyni pod wezwaniem «Opatrzności Bo-
żej»”, stanowiącą m.in. że świątynia zosta-
nie wzniesiona na koszt państwa polskiego, 
a rząd RP ufunduje przy niej wieczyste sty-
pendium na odprawianie każdego dnia Mszy 
św. w intencji pomyślności Rzeczypospolitej
i za dusze tych, którzy polegli podczas walk
o jej niepodległość. Kryzys gospodarczy
i związana z nim inflacja stanęły na przeszko-
dzie realizacji projektu. W 1928 r. podjęto de-
cyzję, że kościół Opatrzności Bożej powsta-
nie na Polu Mokotowskim. W wyznaczonym 
miejscu stanął krzyż. 11 listopada 1928 r. 
poświęcił go kardynał Aleksander Kakowski. 
Jesienią następnego roku został ogłoszony 
konkurs na projekt Świątyni Opatrzności Bo-
żej. Trzy równorzędne nagrody przyznano ar-
chitektom: Bohdanowi Pniewskiemu, Janowi 
Koszczyc-Witkiewiczowi i Zdzisławowi Mą-
czyńskiemu. Konkurs powtórzono, bowiem 
wedle opinii zasiadających w jury przedsta-
wicieli Kościoła (kardynałowie August Hlond 
i Aleksander Kakowski oraz abp Adam Stefan 
Sapieha) nagrodzone prace „nie posiadają 
ducha kościelnego i (…) tradycji kościelnej 

w duchu katolickim”. Druga edycja konkursu 
(rozstrzygnięta 18 grudnia 1931) przynio-
sła zwycięstwo Bohdanowi Pniewskiemu. 
Przedstawił projekt monumentalnej świąty-
ni, której kształt łączył cechy gotyckich fran-
cuskich katedr i amerykańskich wieżowców
z lat dwudziestych-trzydziestych XX wieku. 
Po śmierci Józefa Piłsudskiego powstał pro-
jekt utworzenia na Polu Mokotowskim repre-
zentacyjnej dzielnicy noszącej imię zmarłego 
Marszałka wraz ze Świątynią Opatrzności. 
Pociągało to za sobą potrzebę przekształceń 
architektonicznych projektu i związanych
z tym założeń urbanistycznych. Latem 1939 r.
rozpoczęto roboty ziemne. We wrześniu 
wybuchła wojna, nastąpiła okupacja, a po 
niej lata systemu komunistycznego. Śladem 
podjętych w latach II RP działań jest głaz na 
Polu Mokotowskim, kamień węgielny projek-
towanej Świątyni Opatrzności Bożej. Wedle 
tradycji klęczał na nim Tadeusz Kościuszko, 
modląc się przed bitwą pod Racławicami. 
W pierwszych powojennych latach sprawę 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej próbo-
wał bez dobrego skutku podjąć kard. August 
Hlond. Pod koniec lat siedemdziesiątych
o złożonym wotum i o obowiązku jego reali-
zacji począł przypominać kościół Opatrzno-
ści Bożej na warszawskim osiedlu Rakowiec. 
„W swoich rozważaniach doszedłem do 
wniosku, że Bóg przyjmie zamiast niespeł-
nionych ślubów Narodu naszą zastępczą 
ofiarę tej świątyni, budowanej z niezwykłym 
trudem…” – mówił podczas jej konsekracji
(8 grudnia 1979) kardynał Stefan Wyszyński. 
Dzieło realizacji wotum pokolenia Konstytucji 
3 Maja, którego wielkim promotorem stał się 
kard. Józef Glemp, podjęła III RP. W 1998 r.
ideę budowy świątyni na Polach Wilanow-
skich poparła Konferencja Episkopatu Pol-
ski, Senat i Sejm RP, Rada m. st. Warszawy.
Św. Jan Paweł II podczas swej VII Pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1999 r. pobłogosławił teren 
pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej
i poświęcił kamień węgielny. 2 maja 2002 r. 
z udziałem kard. Józefa Glempa, Episkopa-
tu Polski, władz państwowych, kilku tysięcy 
wiernych wmurowano kamień węgielny.
„Niech ta Świątynia stanie się miejscem 
szczególnego dziękczynienia za wolność Oj-
czyzny” – mówił św. Jan Paweł II 13 czerwca 
1999 r. podczas Mszy św. na placu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Jej budowa trwa.
W tym roku na Polach Wilanowskich już po raz 
ósmy obchodziliśmy  Święto Dziękczynienia.

Jędrzej Łukawy
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Projekt Bohdana Pniewskiego, 1931 r.Projekt Bohdana Pniewskiego, 1931 r.

Świątynia Opatrzności Bożej, 7 czerwca 2015 r.Świątynia Opatrzności Bożej, 7 czerwca 2015 r.

Projekt Jakuba Kubickiego, 1792 r.Projekt Jakuba Kubickiego, 1792 r.
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Warszawa: uroczystości Bożego Ciała z udziałem Wojska PolskiegoWarszawa: uroczystości Bożego Ciała z udziałem Wojska Polskiego

Tłem dla niego było zdjęcie przedstawiają-
ce cmentarz w lesie w Palmirach, w Puszczy 
Kampinoskiej. Na cmentarzu tym spoczy-
wają żołnierze i cywile, głównie mieszkańcy 
Warszawy, straceni przez Niemców podczas
II wojny światowej. Nad zdjęciem umieszczo-
ne zostało zdanie zaczerpnięte z Ewangelii 
św. Jana: Ojcze, chcę, aby także ci, których 
Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem
(J 17, 24). Na środku ołtarza postawiony zo-
stał postument dla monstrancji z Najświęt-
szym Sakramentem, przy którym wartę za-
ciągnęli podchorążowie Wojskowej Akademii 
Technicznej.
Z Archikatedry św. Jana po Mszy św. cele-
browanej pod przewodnictwem kard. Nycza 
wyruszyła procesja, która przeszła ulicą Świę-
tojańską, Placem Zamkowym, Krakowskim 
Przedmieściem i Królewską na Plac Piłsudskie-
go. Wierni zatrzymywali się przy czterech ołta-
rzach utworzonych kolejno przy kościele aka-
demickim św. Anny, kościele seminaryjnym, 
Skwerze ks. Jana Twardowskiego i na samym 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W drodze od ołtarza przy kościele sióstr Wi-
zytek na pl. Piłsudskiego monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem niósł bp Guzdek, 
którego ramiona podtrzymywali podchorążo-
wie WAT.
Po dojściu do czwartego ołtarza rozpoczęła 
się homilia, która wygłosił kard. Nycz. Przypo-
mniał w niej, że w uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało katolicy 
wyznają swoją wiarę w Eucharystię i obecność 
w niej Chrystusa. – Czynimy to publicznie, wy-
chodząc na ulice Warszawy – dodał.
Dalej przypomniał, że przy kolejnych czte-
rech ołtarzach uczestnicy procesji modlili się, 
zawierzając Bogu kilka szczególnych spraw. 
Jedną nich są rodziny. – Kościół jest z rodzin

i dla rodzin. Kościół jest 
nadzieją dla rodzin, ale
i rodziny są nadzieją Kościo-
ła – wskazywał metropolita 
warszawski.
– Patrzymy na rodziny pozy-
tywnie, bo jesteśmy w pełni 
świadomi, że nikt i nic do końca nie potrafi 
rodziny zastąpić, która jest potrzebna spo-
łeczności ludzkiej, jest dla wychowania na-
stępnych pokoleń wspólnotą niezastąpioną
i niezastępowalną – mówił kard. Nycz.
Dzisiejszemu spojrzeniu na rodzinę towarzy-
szy jednak troska, gdyż polskim małżeństwom 
trudno jest pogodzić życie rodzinne z pracą 
zawodową – dodał.
Obok troski jest jednak także niepokój o przy-
szłość rodziny, szczególnie w kontekście nie-
dawnego referendum w Irlandii. – Referen-
dum w sprawie wprowadzenia związków 
partnerskich tej samej płci, a zwłaszcza jego 
wynik, są poważnym ostrzeżeniem dla całej 
Europy i Polski – powiedział kard. Nycz.
Kard. Nycz krytycznie wypowiedział się także 
o niepokojącym wzroście liczby rozwodów
i związanych z tym konsekwencjach. – Słyszy-
my o coraz większej liczbie małżeństw, któ-
rym się nie udało. Bez podejmowania walki 
o jedność małżeństwa i rodziny rozstają się
i zaczynają od nowa, jakby się nic nie stało.
A przecież stało się wiele: są dzieci, więź i ślub 
złożony Bogu i współmałżonkowi zostają ze-
rwane. To musi budzić niepokój – zaznaczył.
W kazaniu kard. Nycz podziękował też oso-
bom konsekrowanym za ich posługę, zwłasz-
cza w katechezie, dziełach edukacyjnych i cha-
rytatywnych, wobec ubogich i chorych. – Zda-
jemy sobie sprawę, jakże uboższy byłby Ko-
ściół, gdyby od początku nie było w nim osób 
życia konsekrowanego – podkreślił.

Nie jesteśmy naiwnymi pacyfi stamiNie jesteśmy naiwnymi pacyfi stami

Nawiązując do obchodzonej w tym roku 70. 
rocznicy zakończenia II wojny światowej, hie-
rarcha dziękował Bogu za pokój, a jednocze-
śnie przypomniał, że zaprzeczeniem pokoju 
są ostatnie dwa lata, wypełnione m.in. kon-
fliktem na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. 
Zaznaczył, że żadnemu pokoleniu „pokój nie 
jest dany raz na zawsze”. Pokój zaczyna się 
natomiast zawsze w ludzkich sercach.
Podziękował Wojsku Polskiemu, którego wal-
ce o polską niepodległość poświęcona była 
tematyka czwartego ołtarza, za to, że gwa-
rantuje naszej ojczyźnie pokój. – Potrzeba pro-
fesjonalnej, nowoczesnej armii, żebyśmy się 
czuli bezpieczni wobec wszelakich zagrożeń 
współczesnego życia – stwierdził kard. Nycz.
– Nie jesteśmy przecież naiwnymi pacyfistami, 
którzy chcieliby zapomnieć, że pokój trzeba za-
pewniać rozsądnie także w naszej ojczyźnie – 
dodał kardynał. I podkreślił, że bezpieczeństwo 
państwa, tak jak i polityka wobec rodzin to 
dziedziny, na których nie można oszczędzać.
Na zakończenie kard. Nycz zaprosił mieszkań-
ców stolicy na obchody VIII Święta Dziękczy-
nienia.
Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie 
udzielonym przez kard. Nycza przy wojsko-
wym ołtarzu rozpoczęła się Msza św. celebro-
wana przez ks. ppłk Władysława Kozickiego, 
proboszcza katedry polowej.
W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy 
osób.

oprac. Krzysztof Stępkowski

W centralnych uroczystościach Bożego Ciała w Warszawie, które od-
były się 4 czerwca, uczestniczył bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego. Ordynariusz wojskowy koncelebrował z kard. Kazimie-
rzem Nyczem, metropolitą warszawskim Mszę św. w Archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela, a następnie wziął udział w procesji, która prze-
szła ulicami Warszawy. Czwarty ołtarz ulokowany nieopodal Grobu 
Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego, przygotowało wojsko.
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Ołtarz na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zbudowany przez Wojsko PolskieOłtarz na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zbudowany przez Wojsko Polskie
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Uroczystości Bożego CiałaUroczystości Bożego Ciała
dzo chcieć, w to się angażować, bo jesteśmy 
odpowiedzialni za nasze parafie, wspólnoty 
– stwierdził abp Kupny.
Jego zdaniem tym miejscem budowania jest 
właśnie Eucharystia. – Idziemy w procesji 
zatrzymując się na modlitwę przy czterech 
ołtarzach. Symbolizują one cztery strony 
świata, ale równocześnie naszą otwartość 
na każdego człowieka. Otwartość Kościoła 
i Jego gotowość do dzielenia się z każdym 
tym największym skarbem, jaki mamy, skar-
bem Eucharystii – zakończył homilię metro-
polita wrocławski.
Po Mszy św. Ksiądz Arcybiskup poprowa-
dził procesję z Najświętszym Sakramentem, 
która zakończyła się na placu przed bazyli-
ką garnizonową. Żołnierze nieśli baldachim,
a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra 
wojskowa.
W homilii wygłoszonej przy czwartym ołta-
rzu ks. dr Adam Łuźniak, rektor Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu podkreślił, że w Eucharystii 
świadomy wysiłek indywidualny i społecz-
ny ludzka naturalna dobroć osiągają nowe 
znaczenie, nowy wymiar. Stają się częścią 
rzeczywistości nadprzyrodzonej, Ciałem
i Krwią Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego 
zdaniem w świetle Eucharystii objawia się 
miłość, a każdy wysiłek zmierzający do bu-
dowania sprawiedliwości społecznej i ludz-
kiej solidarności.

– Błogosławiony jesteś Panie Boże wszech-
świata, bo dzięki twojej hojności otrzymali-
śmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. 
Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas 
chlebem życia. Tobie Panie przynosimy nasze 
życie, przemień je w Eucharystie na sakra-
ment Twojej obecności. Oczyść co jeszcze nie 
dojrzałe, doprowadź do pełni to co potrze-
buje jeszcze wzrostu. Przez udział w Mszy 
św. naucz nas widzieć znaki Twojego Kró-
lestwa w świetle w którym żyjemy i wśród 
ludzi, którzy nas otaczają – prosił kończąc 
homilię ks. Łuźniak.
Zabierając głos na zakończenie procesji abp. 
Józef Kupny podziękował duchowieństwu
i wiernym za liczny udział w tej – jak powie-
dział – wspólnej modlitwie, za towarzyszenie 
Jezusowi, który pragnie odwiedzać miejsca 
gdzie żyjemy i pracujemy. Słowa wielkiej 
wdzięczności z przygotowanie procesji skie-
rował także pod adresem Wojska Polskiego.

Marek Zygmunt

li refleksji, aby zobaczyć czy we właściwym 
kierunku życia zmierza”. Ks. January zachęcił 
do „godnego przystępowania do Komunii 
św.” oraz do częstszej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu.
Po Mszy św. o godz. 12.00, wierni udali się
z procesją do czterech ołtarzy. Parafialna 
procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: Ku-
trzeby, Natalii, Grotowską, Westerplatte, 
Thommego i powróciła do kościoła ulicą 
Kaliskiego. W procesji nie mogło zabraknąć 
dzieci, które po raz pierwszy w tym roku 
przyjęły Komunię św. oraz podchorążych 
Wojskowej Akademii Technicznej. Proboszcz 
parafii – ks. płk Jan Domian, na zakończe-
nie procesji, wyraził wdzięczność wszystkim 
grupom parafialnym za zaangażowanie się 
w przygotowaniu czterech ołtarzy.

xIB

WROCŁAW

Po raz pierwszy wrocławska parafia garnizo-
nowa pw. św. Elżbiety Węgierskiej nie orga-
nizowała w Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa własnej procesji z Najświęt-
szym Sakramentem. Stało się tak dlatego, że 
metropolita wrocławski abp Józef Kupny po-
stanowił w tym roku zmienić trasę głównej 
wrocławskiej procesji, kończąc ją właśnie na 
placu przed bazyliką garnizonową.
Dotychczas procesja przechodzi-
ła przez Ostrów Tumski, sąsiadu-
jące z nim ulice, gdzie znajdują 
się przede wszystkim instytucje 
kościelne, siedziby firm prywat-
nych i państwowych, domy ka-
płanów i sióstr zakonnych, a nie-
wiele jest mieszkań osób cywil-
nych. – Chcieliśmy po prostu 
wyjść tam, gdzie mieszkają lu-
dzie. Bo ta procesja ma swój nie-
zwykły klimat, kiedy przechodzi 
się tam gdzie mieszkają ludzie, 
a okna są przystrojone obrazami 
świętych – uzasadnił decyzję ks. 
Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wroc-
ławskiego.
Procesję poprzedziła Msza św. koncelebrowa-
na w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela 
pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego. 
W homilii podkreślił on wartość Eucharystii 
w życiu każdego chrześcijanina. Wskazał, że 

na niej budujemy nasze rodziny, 
wspólnoty parafialne. – Czasem 
słyszymy, że w naszych parafiach 
nie doświadczamy wspólnoto-
wości. Za dużo jest w nich ano-
nimowości, za mało się znamy, 
nie pomagamy sobie tak jak na-
leżałoby to czynić – powiedział 
abp Kupny. Podkreślił, że ten nie-
dosyt może być punktem wyjścia 
do większego zaangażowania
w budowanie wspólnoty para-
fialnej.
– To jest pewien proces, to za-
wsze trwa, ale musimy tego bar-

AFGANISTAN

W dniu 4 czerwca 2015 roku w czasie gdy w 
Polsce rozpoczynał się dzień, polscy żołnierze 
w Afganistanie jako pierwsi rozpoczęli uro-
czystości Bożego Ciała. Msze święte celebro-
wane były przez ks. ppłk. Piotra Kowalczyka 
w bazie Gamberi oraz ks. por. Władysława 
Włodarczyka w bazie Bagram.

W kaplicach zebrali się amerykańscy i polscy 
żołnierze z I i II zmiany Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego Resolut Support. Kapłani 
w swoich homiliach podkreślali znaczenie
i ważność uroczystości Bożego Ciała dla wie-
rzących. Dla całej misji Resolut Support był 
to kolejny dzień realizowania zadań i obo-
wiązków. W bazach miały miejsce adoracje 
Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem 
czerwcowym. Rozważania były okazją do re-
fleksji i pogłębiania wiary w realną obecność 
Syna Bożego pod postaciami Eucharystycz-
nymi.

kpt. Przemysław Ścibor

WARSZAWABEMOWO

W Uroczystość Bożego Ciała, parafia w Bo-
ernerowie gościła ks. prał. płk. Januarego 
Wątrobę, wikariusza generalnego biskupa 
polowego. – Dzisiejsza uroczystość Bożego 
Ciała to znak miłości Boga do człowieka. 
(...) Liturgia słowa ukazuje przymierze, które 
Bóg zawarł najpierw z narodem wybranym 
w Starym Testamencie, a później z nowym 
ludem. Znakiem przymierza w Nowym Testa-
mencie jest Eucharystia – powiedział w ho-
milii ks. Wątroba. 
Kaznodzieja zwrócił również uwagę na po-
dejście do Eucharystii i Komunii św. dzisiaj, 
„kiedy człowiek zabiegany potrzebuje chwi-

Fo
t. 

ch
or

. K
rz

ys
zt

of
 C

zu
bi

ńs
ki

k li h b li i k ń i l

Fo
t.

M
ar

ek
Z

yg
m

un
t

Bł ł i j t ś P i B ż ht
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WrocławWrocław
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Czy w czasie, gdy na Ukrainie panował 
pokój, można było wyobrazić sobie, że 
trzeba będzie pełnić misję duszpaster-
ską na pozycjach bojowych?
– Oczywiście, że nie. Ani sama Ukraina nie 
była przygotowana do wojny, ani duszpaste-
rze. Jeszcze parę lat temu wojna była czymś 
niewyobrażalnym. Toteż obecnie stworzy-
ła ona nowe wyzwania także w kontekście 
przemyślenia na nowo posługi i przygotowa-
nia do jej pełnienia kapelanów wojskowych. 
W czasie pokoju chodzi przede wszystkim 
o działalność oświatowo-wychowawczą,
o rozwiązywanie spraw dotyczących psycho-
logicznego i duchowego stanu człowieka. 
Teraz zaś, gdy dochodzi do wojny, wszystkie 
te problemy pogłębiają się, bo mamy do czy-
nienia z napięciami i z poszukiwaniem nie-
zbędnych wskazówek do zrozumienia tego 
wszystkiego, co się dzieje wokół.

Jak często ksiądz jeździ na front?
– Gdy Rosjanie w marcu ubiegłego roku zaję-
li Półwysep Krymski, utrzymywałem kontakt 
telefoniczny z żołnierzami ukraińskimi. Przed 
rozpoczęciem aktywnej fazy operacji antyter-
rorystycznej (ATO) byłem z nimi, a od końca 
czerwca, gdy już się ona zaczęła – czyli od 
czasu walk pod Słowiańskiem – byłem tam 
jako pierwszy kapelan. Później wyjechałem do 
Kramatorska, od końca grudnia do początku 
stycznia byłem w Piskach pod lotniskiem do-
nieckim, a następnie – pod Debalcewem.

Jak przyjmują na polu bitwy kogoś, kto 
głosi Ewangelię miłości i przebaczenia?
– Bardzo pozytywnie. Misją kapelana jest przy-
chylenie nieba żołnierzom, żeby każdy z nich 
poczuł się umiłowanym dzieckiem Bożym, 
nawet z bronią w ręku, bo „nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich”. Żołnierze znajdują się na 
linii frontu nie z powodu nienawiści bądź ze-
msty, ale żeby bronić życia, ojczyzny i własnej 
rodziny przed wrogiem. Rolą duszpasterza jest 
pomóc żołnierzowi w uświadomieniu sobie tej 
misji. Bo tylko miłość prowadzi do zwycięstwa, 
tylko ona rodzi nowe życie, buduje nowe spo-
łeczeństwo, państwo, może dodać żołnierzom 
sił, wytrwałości i cierpliwości, aby przetrwać 
wszystkie te próby i pozostać na pozycjach bo-
jowych do końca. Oczywiście, ludziom z bro-
nią w ręku trudno uświadamiać takie rzeczy
i jest to poważnym wyzwaniem dla kapelanów 
wojskowych, ale też wezwaniem do poszuki-
wania odpowiednich rozwiązań.

Jakie jest nastawienie żołnierzy do 
Boga? Czy naprawdę modlitwa potrafi 

podtrzymywać ich na duchu w takich 
okolicznościach?
- Nie można powiedzieć, że na froncie nie 
ma ateistów, ale byłem też świadkiem, jak 
radykalnie ludzie zmieniają system wartości 
życiowych. Wielu z nich zaczęło się modlić 
na froncie, tak jak pewien oficer w starszym 
wieku, który poprosił mnie, żebym nauczył go 
słów modlitwy. Pamiętam też młodego ofice-
ra, który przyjechał na front jako przekonany 
ateista, a w czasie nocnych starć bojowych po 
raz pierwszy pomodlił się. Front jest miejscem, 
gdzie człowiek zmienia własne wartości życio-
we, gdzie głęboko odczuwa potrzebę obecno-
ści Pana Boga. Ale są też tacy, którzy pozostają 
wierni swoim przekonaniom. Na froncie, jak 
i w społeczeństwie, są ludzie o różnych po-
glądach i światopoglądach. Front ukraiński to 
ikona społeczeństwa, jego nastrojów, dążeń, 
problemów, ale też szlachetności.

Jak wygląda życie modlitewne żołnie-
rzy? I przede wszystkim jak sprawuje 
się Bezkrwawą Ofiarę w miejscach ma-
sowego przelewu krwi ludzkiej?
– Miałem szczęście być pierwszym duszpa-
sterzem w sztabie ATO. Jeszcze w czasie starć 
pod Słowiańskiem trzeba było organizować 
miejsca dla modlitwy, aby wojskowi, wraca-
jąc z misji bojowych, mogli uciec od wojen-
nej codzienności, porozmawiać z Bogiem w 
ciszy. Przypominam sobie, jak wyjeżdżając 
z Debalcewa, czułem ogromną i niezwykłą 
wdzięczność, której nie da się doświadczyć 
w czasach pokoju, za to, że mogłem sprawo-
wać Mszę Świętą pod ostrzałem.

Czy wojna ukazała księdzu nową per-
spektywę życia duchowego? Czy w jej 
obliczu zmienił się obraz Pana Boga, po-
strzeganie Jego woli?
– W moim przypadku nie było radykalnej 
zmiany osobistego doświadczenia religijne-
go. Z pewnością mogę powiedzieć o niezwy-
kłym doświadczeniu, jakie daje wojna. Jedną 
z najszczęśliwszych chwil w swoim życiu ka-
płańskim przeżyłem wtedy, gdy miałem iść na 
pozycje bojowe z Najświętszymi Darami na 
sercu pod ostrzałem. Wiedziałem, że to jest 
niebezpieczne, mogłem zawrócić. Lecz pamię-
tając o tym, że ludzie czekają na Chrystusa, 
nie mogłem dopuścić, aby pozbawić ich tego 
prawa do spotkania z Nim. W czasie starć bo-
jowych liczy się każda chwila. Teren operacji 
antyterrorystycznej to inny wymiar kategorii, 
które kształtują naszą rzeczywistość, osobo-
wość, interakcje. I gdy te zasady giną, czło-
wiek w inny sposób postrzega siebie, swoją 
podstawową pozycję życiową. Nazywa się to 

doświadczeniem zniszczonej przestrzeni i cza-
su, które potrafi zmienić każdego, kto znaj-
duje się w strefie wojny. To wszystko odkryło 
mi inną twarz ludzi, którym służę i służyłem. 
Poczułem ogromną wdzięczność za powoła-
nie kapłańskie. Obszar działań bojowych jest 
światem całkowicie równoległym, skrzywio-
nym przemocą, okrucieństwem, a więc dla-
tego bardziej autentycznym. Wartości, który-
mi kierują się ludzie na froncie – to wartości 
prawdziwych ludzi. Wartości drugorzędne 
znikają, jak np. walka o własną tożsamość.

Jak udaje się powrót do życia cywilne-
go, do strefy pokoju? Czy utrzymujecie 
kontakt z żołnierzami na froncie?
– Można powrócić do Kijowa, ale nie można 
wrócić z frontu. Żyjemy w społeczeństwie,
w którym toczy się prawdziwa wojna, nie mo-
żemy więc grzeszyć obojętnością. Już wspo-
minałem, że wielu oficerów, znajdujących się 
w strefie ATO to moi przyjaciele, utrzymuję 
więc z nimi kontakt, gdziekolwiek jestem. Sta-
ram się odwiedzać szpitale wojskowe, wspól-
nie z wolontariuszami reagować i zaspokajać 
potrzeby wojskowych. Nie mamy prawa w ta-
kich okolicznościach tracić kontaktu ze sobą.

Jak musi „uzbroić” się kapłan, który wy-
biera się na front?
– Przede wszystkim chodzi o przygotowa-
nie duchowe. Zależy jeszcze, gdzie kapelan 
miałby pełnić swoją posługę, ponieważ ATO 
to nie tylko front. Spokojniejsze życie toczy 
się na tyłach, a co innego na pozycjach bo-
jowych. W każdym razie kapłanowi musi to-
warzyszyć poczucie wewnętrznej wolności
i gotowość do pełnienia służby tak, jak tego 
potrzebują ludzie i wymaga sytuacja. Oczywi-
ście niezbędny jest zestaw liturgiczny, księgi, 
różne przedmioty religijne (ikonki, literatura 
duchowa), olej do namaszczenia chorych, 
no i konieczne jest „uzbrojenie” w modlitwę,
w szczere, hojne i wierne do końca serce.

W jaki sposób kapłani, nie będąc na 
miejscu, mogą pomagać frontowi?
– Najpierw trzeba pomóc wiernym w po-
konaniu muru obojętności wobec tego, co 
się dzieje na wschodzie Ukrainy. Ta nieobo-
jętność musi być czynna: należy do końca
i wiernie bronić tych wartości, które łączyły nas 
jeszcze od czasów Majdanu. To ich bronią te-
raz żołnierze na pierwszej linii frontu. A zatem 
musimy się jednoczyć, modlić się o to, żebyśmy 
byli czujni w obliczu tego, co się dzieje, choćby 
w naszym mieście, nawet gdy znajduje się ono 
daleko od linii frontu. Każdy musi odnaleźć 
swój okop na własnym polu bitwy: informacyj-
nym, gospodarczym, społecznym – wszędzie 
tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy, czyli 
po prostu być szczerym, hojnym i wiernym do 
końca powierzonej sprawie. I to musi być istot-
nym elementem kazań kapłanów w parafiach; 
chodzi też o umocnienie nadziei, wiary i miło-
ści. Bo ta ostatnia potrafi wszystko zwyciężyć.

Greckokatolicki kapelan o posłudze na froncieGreckokatolicki kapelan o posłudze na froncie

Wojna to świat równoległyWojna to świat równoległy
– Jedną z najszczęśliwszych chwil w swoim życiu kapłańskim przeżyłem wtedy, gdy 
musiałem iść na pozycje bojowe z Najświętszymi Darami na sercu pod ostrzałem – 
powiedział KAI ukraiński kapłan greckokatolicki ks. Andrij Zelinskij, który od dziesię-
ciu lat pełni posługę duszpasterską w siłach zbrojnych Ukrainy.
Dzięki uprzejmości KAI publikujemy rozmowę ze świadkiem wydarzeń, m.in. na lot-
nisku w Doniecku.
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Jak ksiądz radzi sobie z pluralizmem wy-
znaniowym na froncie? Wiadomo prze-
cież, że Ukraina jest bardzo podzielona 
pod tym względem.
– Kiedy pada pytanie o to, jaki Kościół repre-
zentuję, odpowiadam, że nie reprezentuję 
interesów żadnego Kościoła, lecz tylko i wy-
łącznie odpowiadam na potrzeby duchowe 
sił zbrojnych. I w tym kryje się interes Ko-
ścioła Chrystusowego – zaspokajać potrzeby 
ludzkiej duszy. Na froncie nie ma żadnych 
sporów wyznaniowych. Nie ma nawet ani 
czasu, ani możliwości, aby myśleć o takich 
sprawach, istnieje natomiast potrzeba do-
świadczenia obecności Boga.

A ile i jakie wyznania mają swych du-
chownych na froncie?
– W strefie operacji antyterrorystycznej po-
sługę pełni około 10-15 księży greckokatolic-
kich: na pierwszej linii, na tyłach, w szpitalach 
polowych. Aktywnie działają też protestanci 
i prawosławni Patriarchatu Kijowskiego. Na-
tomiast większość księży prawosławnych Pa-
triarchatu Moskiewskiego posługuje niestety 
po drugiej stronie frontu.

I na czym polega ich misja?
– Dość aktywnie udzielają błogosławieństwa 
nielegalnym ugrupowaniom zbrojnym. Biorą 

nawet broń do rąk, chociaż w myśl ustawo-
dawstwa ukraińskiego i rozporządzenia mi-
nistra obrony o posłudze kapelanów ksiądz 
nie ma prawa tego robić.

Jak Kościół greckokatolicki radzi sobie
z wojną?
– Ukraina nie była przygotowana do wojny. 
Dla Kościoła greckokatolickiego tego rodzaju 
doświadczenie nie jest czymś obcym, bo za-
wsze dzieliliśmy los narodu w czasach prób 
i prześladowań. Musimy oczywiście uczyć 
się, jak skutecznie odpowiadać na wyzwania 
współczesności. I działamy w tym kierunku 
wraz z państwem przez kursy organizowane 
wspólnie z Ministerstwem Obrony, na rzecz 
wprowadzenia posługi kapelanów wojsko-
wych w Ukrainie. Społeczeństwo musi na-
uczyć się żyć w rzeczywistości wojennej, aby 
mogła zwyciężyć prawdziwa miłość.

Wyzwaniem może się stać też okres po-
wojenny...
– Już dziś z pewnością możemy mówić o 
konieczności pojednania społeczeństwa. 
Musimy być świadomi tego, że rany na cie-
le goją się szybciej niż rany pamięci, a więc 
wielkim zadaniem i wyzwaniem jest prze-
zwyciężanie problemu adaptacji żołnierzy, 
związanej z ich powrotem do życia cywil-

nego. Misją Kościoła jest bycie rzecznikiem 
pokoju.

O co walczą Ukraińcy na froncie?
– Walczymy o pokój, o prawo do życia, o 
człowieka, który padł ofiarą wypaczonej 
Prawdy. Bo wojna zaczęła się nie od pierw-
szego strzału, ale od bezlitosnej propagandy 
ze strony sąsiedniego kraju – taką świadomie 
zniekształconą rzeczywistość wykorzystywa-
no jako broń.

W jaki sposób Polska może pomóc Ukra-
inie w tych dramatycznych czasach?
– Nie sposób zapomnieć o solidarności Polski 
z Ukrainą w tym trudnym okresie czy to na 
poziomie przywódców kraju, czy wśród zwy-
kłych obywateli Polski. W kontekście konkret-
nych decyzji Unii Europejskiej, dotyczących 
Ukrainy, wsparcie Polski jest bardzo istotne. 
Najważniejsze to uświadamiać Europie całą 
prawdę o wydarzeniach w naszym kraju. Na 
tym właśnie polega ważne zadanie polskie-
go społeczeństwa. Bo wojna na Ukrainie jest 
wyzwaniem rzuconym również wartościom 
europejskim. A zatem dziękujemy za akty so-
lidarności z Ukrainą, których doznaliśmy ze 
strony Polski.

Rozmawiała Krystyna Garasymiw

Uroczystości wraz ze zwierzchnikiem Ukraiń-
skiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) 
przewodniczył abp Stanisław Budzik, metro-
polita lubelski.
Arcybiskup większy kijowsko-halicki przypo-
mniał, że w tym roku obchodzimy dwie zna-
czące rocznice w relacjach polsko-ukraińskich: 
15-lecie działalności Kapituły Pojednania Pol-
sko-Ukraińskiego i 10-lecie podpisania wspól-
nej deklaracji Synodu Biskupów Ukrainy i Epi-
skopatu Polski o wzajemnym przebaczeniu
i pojednaniu. – Zarówno jedna, jak i druga ini-
cjatywa służą wzajemnemu zbliżeniu i współ-
pracy polsko-ukraińskiej. Pojednanie dotyczy 
bowiem przede wszystkim tego co się dzie-
je między ludźmi – w ich sercach, umysłach
i w duszach. Ale sprawa pojednania to także 
sprawa duchowego wymiaru w stosunkach 
miedzy narodami i Kościołami – powiedział 
zwierzchnik UKGK i dodał, że „wszystko to 
jest częścią długiego procesu”.
Abp Szewczuk wskazał na wielką rolę św. 
Jana Pawła II, a przede wszystkim jego piel-
grzymki na Ukrainę w 2001 r., w procesie 
pojednania polsko-ukraińskiego. Przytoczył 
słowa papieża wygłoszone podczas Mszy 
św. beatyfikacyjnej we Lwowie. – Niech prze-
baczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się 
niczym dobroczynny balsam w każdym ser-

cu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci histo-
rycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej 
to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem 
budować przyszłość opartą na wzajemnym 
szacunku, na braterskiej wspólnocie, brater-
skiej współpracy i autentycznej solidarności 
– mówił wtedy papież Polak.
Zwierzchnik UKGK przypomniał zasługi
w dziele pojednania kardynałów: Myrosława 
Iwana Lubacziwskiego, Józefa Glempa, Lu-
bomira Huzara oraz abp. Józefa Michalika. 
– Z perspektywy ponad 20 lat dostrzegamy 
dziś jaką wielkodusznością i mądrością wy-
kazali się ci hierarchowie, którzy jako pierwsi 
zainicjowali dialog polsko-ukraiński – zazna-
czył abp Szewczuk.
Na zakończenie abp Szewczuk złożył laure-
atom gratulacje i powiedział: „Niech dobry 
Bóg błogosławi Wam wszystkim i chroni od 
zwątpienia i zniechęcenia a dodaje siły i poczu-
cia głębokiego sensu i wiary w to co robicie”.
Paweł Kowal, politolog i historyk, publicysta 
i dyplomata, europoseł i ekspert ds. wschod-
nich otrzymał nagrodę za „konsekwentne 
podejmowanie tematów dotyczących relacji 
polsko-ukraińskich w przeszłości i teraźniej-
szości w duchu pojednania oraz za całokształt 
działań podejmowanych na rzecz wsparcia 
dla Ukrainy”.

– Pojednanie wymaga żmudnej codziennej pracy i takiej jaką zajmują się tegoroczni 
Laureaci nagrody i Ci z ubiegłych lat – powiedział abp Światosław Szewczuk wrę-
czając 9 czerwca Nagrodę Pojednania podczas ceremonii w Łazienkach Królewskich
w Warszawie. W tym roku laureatami przyznawanego przez Kapitułę Pojednania Pol-
sko-Ukraińskiego wyróżnienia zostali: Paweł Kowal, prof. Leonid Zaszkilniak, interne-
towe Radio Wnet oraz internetowa telewizyjna Hromadske.TV.

Laureaci Nagrody PojednaniaLaureaci Nagrody Pojednania
Prof. Leonid Zaszkilniak, historyk najnowszych 
dziejów Ukrainy, badacz stosunków ukraiń-
sko-polskich, zastępca dyrektora Instytutu 
Ukrainoznawstwa im. Krypiakiewicza we Lwo-
wie odebrał nagrodę za „całokształt działań 
i badań historycznych, w których kieruje się 
ideą pojednania obu narodów, pomyślnością 
i dobrem ich wzajemnych stosunków”. Prof. 
Zaszkilniak jest m.in. organizatorem Ukraiń-
sko-Polskich Konwersacji Naukowych pod ty-
tułem „Wojny kozackie XVII wieku w świado-
mości polskiego i ukraińskiego narodów” oraz 
aktywnym uczestnikiem „Seminariów Ukraina 
– Polska: trudne pytania”.
Działający od 2009 r. interaktywny multime-
dialny portal społecznościowy i Radio Wnet 
otrzymują nagrodę za „działania społeczne 
na rzecz porozumienia między narodami oraz 
zaangażowanie w obiektywny przekaz wyda-
rzeń na Ukrainie podczas rewolucji godności 
i działań wojennych w Donbasie”. 
Niekomercyjny, niezależny od władz i grup 
biznesowych kontrolujących ukraińskie media 
internetowy kanał telewizyjny Hromadske.TV 
otrzymuje nagrodę za „rzetelne i obiektyw-
ne wyświetlanie tematów polsko-ukraińskich 
oraz treści zbliżające oba narody”. Kiedy pod-
czas protestów w 2013 r. większość źródeł 
informacji zostało ocenzurowana, a inne od-
cięte od zasilania, telewizja Hromadske była 
jednym z głównych źródeł informacji inter-
netowych transmitujących najświeższe wy-
darzenia z Euromajdanu oraz z innych miast 
ukraińskich. 

Krzysztof Tomasik KAI
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Wśród neoprezbiterów znaleźli się diakoni 
dwóch warszawskich seminariów: Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie oraz Archidiecezjalnego Semi-
narium Misyjnego Redemptoris Mater. Dwóch 
nowych księży archidiecezji warszawskiej po-
chodzi z Włoch.
Kard. Nycz w słowie skierowanym pod koniec 
Mszy św. zwrócił uwagę, że głównym mo-
tywem posługi kapłańskiej jest służebność. 
– Służebność wobec słowa Bożego i służeb-
ność wobec sakramentów, a szczególnie wo-
bec Eucharystii, dla których kapłaństwo jest 
ustanowione obowiązuje wszystkich i to za-
danie powierza Wam dzisiaj Pan Bóg – mówił 
do neoprezbiterów. Metropolita warszawski 
podkreślił, że istotą kapłaństwa jest też jego 
misyjność, która przejawia się w konieczności 
głoszenia i do której powołani są nie tylko ka-
płani, ale wszyscy wyznawcy Chrystusa.
Hierarcha zwrócił uwagę na kontekst, tego-
roczne wydarzenia związane z życiem Kościo-
ła, w jakim odbywają się święcenia. Przypo-
mniał, że w tym roku rozpocznie się Święty 
Rok Miłosierdzia. – Służebność kapłana wobec 
Boga, który jest miłosierny. To także niezwykły 
i ważny wymiar służebności – podkreślił. Do-

dał, że w tym roku Kościół pochyla się także 
nad rodziną i przygotowuje się do Światowych 
Dni Młodzieży oraz Jubileuszu 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. Zachęcił młodych kapłanów 
do włączenia się w przygotowanie i du-
chowe przeżycie wraz z młodzieżą z całego 
świata tych wydarzeń. – Jestem przekonany, że 
do tych zadań szczególnych i szczegółowych, 
w kontekście całego posługiwania kapłańskie-
go, zabierzecie się od pierwszych godzin po 
waszych święceniach – powiedział.

Podziękował obydwu seminariom, Papie-
skiemu Wydziałowi Teologicznemu, wycho-
wawcom, kapłanom, którzy pomogli odkryć 
powołanie. – Miejcie w sobie wielką troskę 
o powołania kapłańskie – życzył wszystkim 
zebranym kapłanom. Wyraził wdzięczność 
rodzicom, krewnym i przyjaciołom nowych 
księży „za wszystko co uczynili dla rozwoju 
tych, którzy stali się dziś prezbiterami kościoła 
warszawskiego”.
 Kard. Nycz życzenia i podziękowania wygłosił 
w języku polskim i włoskim.
Msza św., w czasie której nowi kapłani otrzy-
mali sakrament święceń przebiegała zgodnie 
ze specjalnym rytuałem. Po liturgii słowa, 

kandydaci do przyjęcia świę-
ceń zostali przedstawieni me-
tropolicie warszawskiemu. Po 
wyczytaniu nazwiska, każdy 
odpowiadał „jestem” na znak 
gotowości do wypełnienia 
powołania.
O udzielenie sakramentu ka-
płaństwa dla diakonów po-
prosili kard. Nycza ks. dr Woj-
ciech Bartkowicz, rektor Wyż-
szego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w War-
szawie oraz ks. Alojzy Ober-
star, rektor Archidiecezjalnego 
Seminarium Misyjnego Re-
demptoris Mater.
Każdego z kandydatów metro-
polita warszawski pytał o wo-
lę pełnienia posługi kapłań-
skiej. Gdy przyjmujący świę-
cenia ją potwierdził, wówczas 
składał swoje ręce w dłonie 
kard. Nycza i przyrzekał cześć 
i posłuszeństwo biskupowi 
oraz jego następcom. Następ-
nie odśpiewano Litanię do 
Wszystkich Świętych.
Główny obrzęd święceń to 
gest nałożenia rąk przez bi-
skupa oraz modlitwa konse-

kracyjna będąca zarazem uwielbieniem Boga 
i prośbą, by udzielił daru kapłaństwa kandy-
datom. Dopełnieniem tego rytu było ubranie 
nowych księży w szaty kapłańskie: stułę i or-
nat, oraz namaszczenie rąk przez metropolitę 
warszawskiego. On także wręczył neoprezbi-
terom patenę z hostią i kielich z winem na 
znak tego, że odtąd ich życie ma się utożsa-
miać ze składaną ofiarą eucharystyczną.
Od tego momentu, nowowyświęceni księża 
sprawowali już liturgię eucharystyczną wraz
z kard. Nyczem i swoimi wychowawcami z se-
minarium.
Na zakończenie Mszy św. metropolita war-
szawski ogłosił tzw. aplikaty i wręczył neopre-
zbiterom dekrety posyłające ich do pierwszych 
parafii. Przygotowujący się do posługi w Or-
dynariacie Polowy ks. Paweł Mazurek, został 
skierowany do parafii Zesłania Ducha Święte-
go w Warszawie. Zgodnie z „Umową między 
Arcybiskupem Warszawskim i Biskupem Po-
lowym Wojska Polskiego dotyczącą kleryków
i kapłanów przeznaczonych do posługi w Or-
dynariacie Polowym” kapłan ten przez kilka 
lat będzie pełnił posługę duszpasterską w Ar-
chidiecezji Warszawskiej, a następnie przej-
dzie do duszpasterstwa wojskowego. W dniu 
święceń ks. Mazurkowi towarzyszyli kapelani 
Ordynariatu Polowego z parafii katedralnej: 
ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii, ks. 
ppłk Władysław Kozicki, ks. kpt. Maciej Śliwa, 
sekretarz biskupa polowego, ks. por. Maciej 
Kalinowski i ks. ppor. Marcin Janocha, wika-
riusze katedry. Obecna była także s. Lucyna 
Podbielska.
Neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną 
31 maja br., w rodzinnej parafii w Waleńczo-
wie, w kościele pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. W katedrze polowej w War-
szawie swoją pierwszą Mszę św. celebrował
w Święto Dziękczynienia, 7 czerwca.

kes

– Służebność wobec słowa Bożego i służebność wobec sakramentów, a szczególnie 
wobec Eucharystii obowiązuje wszystkich i to zadanie powierza Wam dzisiaj Pan Bóg 
– powiedział 30 maja podczas święceń kapłańskich w Archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W wypełnionej po 
brzegi archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 22 diakonów przyjęło święce-
nia kapłańskie. Wśród wyświęconych kapłanów jeden przygotowuje się do posługi
w Ordynariacie Polowym.

Kard. Nycz do neoprezbiterów: Bóg powierza Kard. Nycz do neoprezbiterów: Bóg powierza 
wam służebność wobec słowa i sakramentówwam służebność wobec słowa i sakramentów
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W archikatedrze św. Jana Chrzciciela zgromadziło sięW archikatedrze św. Jana Chrzciciela zgromadziło się
liczne grono kapłanówliczne grono kapłanów

Ks. Paweł Mazurek chwilę po otrzymaniu święceń kapłańskichKs. Paweł Mazurek chwilę po otrzymaniu święceń kapłańskich
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 26 stycznia w 
1868 r. w Brodach, jako syn 
Józefa, bednarza, i Anastazji 
z domu Husarskiej. W 1889 r.
ukończył Gimnazjum im. 

Arcyksięcia Rudolfa w Brodach i wstąpił do 
Metropolitalnego Seminarium Duchowne-
go we Lwowie. Jednocześnie studiował na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwow-
skiego. 23 lipca 1893 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk abp. Seweryna Morawskiego, 
metropolity lwowskiego. Pracę duszpaster-
ską rozpoczął jako wikariusz w Serecie koło 
Czerniowiec na Bukowinie. W 1895 r. został 
wikariuszem w Czerniowcach. Od 1897 r. był 
wikariuszem w Stanisławowie i katechetą
w miejscowej Szkole Wydziałowej Męskiej im. 
Adama Mickiewicza.
W 1903 r. został powołany do czynnej służ-
by w armii austro-węgierskiej. Mianowano go 
kapelanem przy Dowództwie Korpusu XI we 
Lwowie. W czasie I wojny światowej był ka-
pelanem 11. Dywizji Piechoty, która walczyła 
na froncie galicyjskim. Przebywając w oko-
pach, punktach opatrunkowych i szpitalach 
polowych spowiadał rannych i udzielał ostat-
niej posługi Polakom, Chorwatom, Czechom, 
Słowakom, Słoweńcom, Węgrom i żołnierzom 
innych narodowości służących w tej dywizji.

W listopadzie 1916 r. został skierowany do 
służby w Generalnym Gunernatorstwie w Kiel-
cach.
W listopadzie 1918 r., w czasie polsko-ukra-
ińskich walk o Lwów, był kapelanem szpi-
tala wojskowego. Po wstąpieniu do Wojska 
Polskiego dalej pełnił służbę w tym szpitalu, 
podniesionym do rangi Szpitala Garnizono-
wego. Po wojnie polsko-bolszewickiej został 
zweryfikowany w stopniu dziekana general-
nego (generała brygady). W grudniu 1921 r. 
został mianowany dziekanem Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr II w Lublinie. Od 1923 r. 
był dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu 
nr VI we Lwowie. W 1928 r. mianowano go 
dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI 
w Poznaniu.
31 marca 1929 r. przeszedł w stan spoczynku. 
Zamieszkał we Lwowie. Był kapelanem Sióstr 
Benedyktynek oraz katechetą w prowadzo-
nym przez siostry Gimnazjum Benedyktynek 
Łacińskich. W 1936 r. założył fundację sty-
pendialną własnego imienia, która udzielała 
stypendiów uczącej się młodzieży rzemieśl-
niczej. W 1938 r. zamieszkał w Brodach. 
Prowadził ożywioną działalność społeczną
i charytatywną. Po zajęciu miasta przez wojska 
sowieckie został aresztowany przez NKWD. 
Zwolniono go dzięki interwencji miejscowych 

Ks. generał Karol Bogucki (1868–1940) – kapłan archidiecezji lwowskiej, 
dziekan Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie

Żydów-komunistów, przyjaciół z lat dziecię-
cych. Pomimo ich ostrzeżeń, aby uciekł do Ge-
neralnego Gubernatorstwa, pozostał w Bro-
dach. 9 kwietnia 1940 r. został ponownie 
aresztowany przez NKWD. Przebywał w wię-
zieniu w Złoczowie w specjalnym oddziale 
NKWD Okręgu Lwowskiego, jako podejrzany 
o popełnienie przestępstwa przewidzianego 
w Kodeksie Karnym Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Sowieckiej - „aktywne działania lub 
aktywna walka przeciwko klasie robotniczej 
i ruchowi rewolucyjnemu, ujawnione w cza-
sie pełnienia odpowiedzialnego stanowiska”. 
Sprawę skierowano do rozpoznania przez Ko-
legium Specjalne przy NKWD ZSRS, podstawą 
oskarżenia był wyłącznie fakt służby w Woj-
sku Polskim. Osadzono go więzieniu w Cher-
soniu nad Morzem Czarnym. Przebywał tam
w jednej celi z gen. Mariuszem Zaruskim. 
Został skazany prawdopodobnie na 10 lat 
łagrów (akta z procesu nie zachowały się).
29 czerwca 1941 r. przewieziono go do Karłagu 
w Kazachstanie, jednego z największych obo-
zów pracy w Związku Sowieckim. 27 stycznia 
1942 r. ks. Bogucki wycieńczony katorżniczą 
pracą został przyjęty na izbę chorych. Zmarł
7 lutego 1942 r. Pochowano go w bezimiennej 
mogile na terenie obozu.

Bogusław Szwedo

„Idź przez życie 
tak, aby ślady two-
ich stóp przetrwały 
cię”.Wiele osób zna 
te słowa bp. Jana 
Chrapka, tragicznie 
zmarłego w 2001 
roku ordynariusza 
diecezji radom-

skiej, przyjaciela wielu dziennikarzy i publi-
cystów, dobrze przez nich wspominanego. 
Słowa tego motta co roku przytaczane są 
podczas Gali Nagrody Ślad, która nosi jego 
imię. Niezwykle ważne jest to, by pozosta-
wiać po sobie dobre ślady. „Miarą życia czło-
wieka jest wdzięczność, jaką po sobie zosta-
wia”, słyszymy niekiedy z ambon kościołów 
w dniach pogrzebów. Niedawno nakładem 
wydawnictwa Sióstr Loretanek ukazała się 
książka – wspomnienie o ks. płk. Stanisła-
wie Obszyńskim, kapelanie Generalnego 
Dziekanatu Wojska Polskiego i Ordynariatu 
Polowego, dziekanie Krakowskiego Okręgu 
Wojskowego, uczestniku misji pokojowych. 
Wspomnienie o tym zmarłym dwa lata temu 
kapłanie nosi tytuł: „Bezpieczne ślady. Pierw-

Iść po śladach
szy polski ksiądz na Wzgórzach Golan”. Au-
torka, Joanna Puchalska, prowadzi nas po  
ścieżkach życiowych ks. Obszyńskiego, któ-
ry pozostawił po sobie ciepłe wspomnienia
u wielu kapelanów i żołnierzy.
Najciekawszym, a zarazem najbardziej ob-
szernym fragmentem książki jest przedsta-
wienie posługi księdza kapelana podczas 
jego rocznego pobytu wśród żołnierzy ONZ 
na Wzgórzach Golan, miejscu, które rozdzie-
lało dwie zwaśnione strony konfliktu między 
Izraelem i Syrią. Dzięki pozostawionym no-
tatkom i listom dowiadujemy się nie tylko 
o działalności ks. Obszyńskiego, ale także
o warunkach w jakich przebiegała jego pra-
ca duszpasterska na misji pokojowej. Jest to 
spojrzenie tym cenniejsze, że dokumentuje 
także nastroje panujące wśród kadry i żoł-
nierzy w dwa lata po przywróceniu Ordy-
nariatu Polowego w 1991 roku. Warto tu 
przypomnieć, o czym pisze Joanna Puchal-
ska, że wybudowany przez ks. Obszyńskiego
i polskich żołnierzy kościółek pw. Matki Bo-
żej Hetmanki Żołnierza Polskiego, był jedy-
ną świątynią katolicką między Damaszkiem
a Tyberiadą. 

Drugim obszernym fragmentem wspomnień 
o ks. Obszyńskiem to dzieło Misji Świętych, 
za które był odpowiedzialny jako Szef Od-
działu Duszpasterskiego, przygotowujących 
Wojsko Polskie na Rok Wielkiego Jubileuszu 
2000 lat chrześcijaństwa. Nie jest to może 
tak pasjonujący fragment jak ten opowiada-
jący o Wzgórzach Golan, jednak dzięki nie-
mu poznajemy różnice w posłudze kapelana 
na misjach i w kraju. 
„Bezpieczne ślady…”są książką wspomnie-
niową, po którą sięgną przede wszystkim ci, 
którzy znali ks. Obszyńskiego, jednak wielu 
zainteresowanych posługą duszpasterską 
kapelana na misji pokojowej, zwłaszcza na 
Wzgórzach Golan, odnajdzie w niej ciekawe 
dla siebie fragmenty.
Tekst wzbogacają zdjęcia z archiwum Ordy-
nariatu Polowego oraz prywatnego archi-
wum ks. Obszyńskiego.

Joanna Puchalska, Bezpieczne ślady. Pierw-
szy polski ksiądz na Wzgórzach Golan, Wy-
dawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 
2015, ss 96.

Krzysztof Stępkowski
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W tym roku mija pięćdziesiąt lat od ukazania się polskiego przekładu 
Biblii z języków oryginalnych, powstałego z inicjatywy benedyktynów 
tynieckich. Temu znamiennemu przedsięwzięciu translatorskiemu i edy-
torskiemu patronowały dwa wielkie wydarzenia tamtego czasu: Sobór 
Watykański II i Milenium Chrztu Polski. To drugie znalazło wyraz w na-
zwie Księgi – Biblia Tysiąclecia. Stanowi ona oficjalny przekład Pisma 
Świętego w Kościele katolickim w Polsce. 

 „Dał mowie polskiej Pismo Święte” 

Przez trzy i pół wieku pokolenia Polaków 
wsłuchiwały się w słowa Pisma Świętego 
przełożone na język polski przez ks. Jakuba 
Wujka (1541-1597), jezuitę, doktora teolo-
gii, m.in. rektora Akademii Wileńskiej i orga-
nizatora prowincji jezuickiej w Siedmiogro-
dzie. To on, jak to po wiekach wyraził kard. 
Stefan Wyszyński, „dał mowie polskiej Pismo 
Święte”. Podstawą dzieła ks. Wujka był łaciń-
ski przekład Biblii, tzw. Wulgata, którego au-
torstwo było przypisywane św. Hieronimowi. 
Dekretem Soboru Trydenckiego przekład ten 
został w 1564 r. usankcjonowany jako ofi-
cjalny tekst Kościoła rzymskokatolickiego. 
Słowo Boże ks. Wujek przekazał językiem 
staropolskiej epoki: jasnym, obrazowym,
a jednocześnie poważnym i dostojnym. Prze-
kład całej Biblii ukazał się w roku 1599 – dwa 
lata po śmierci ks. Wujka. 
W miarę upływu czasu, w kolejnych edycjach 
uwspółcześniano tekst, starając się, aby był 
on żywym przekazem Słowa Bożego, dosto-
sowanym do zmieniającej się wrażliwości 
językowej. Szczególnie wiele w tym zakresie 
zrobiono w XIX i XX wieku. Dokonano wtedy 
kilku udanych modernizacji językowych Bi-
blii ks. Wujka, m.in. przez bp. przemyskiego 
Michała Korczyńskiego (XIX w.), bp. sufra-
gana warszawskiego Antoniego Szlagow-
skiego (XX w.), dużym uznaniem cieszyły się 
modernizacje staropolskiego Wujkowego 
przekładu dokonane w latach II Rzeczypo-
spolitej: tzw. Biblia poznańska (1926–1932) 
oraz Biblia krakowska (1935), zaopatrzone 
we współczesne komentarze naukowe. Co 
więcej, I Zjazd Biblistów Polskich (1937) pod-
jął decyzję o dokonaniu całkowicie nowego 
przekładu Pisma Świętego z języków orygi-
nalnych. Wybuch wojny położył kres temu 
zamierzeniu.

Zachęta do biblijnej odnowy 

Inicjatywy kierujące uwagę biblistów na ję-
zyki oryginalne, dochodzącę do głosu w róż-
nych krajach chrześcijańskich, wspierane 
były przez magisterium Kościoła, zachęca-
jące do biblijnej odnowy. Istotne miejsce
w tym nurcie przypadło encyklice Ojca Świę-
tego Piusa XII Divino afflante Spiritu (1943), 
w której podkreślone zostało znaczenie wni-
kliwego studiowania i poznawania oryginal-
nych – hebrajskich, aramejskich i greckich 
– tekstów Pisma Świętego, bezcennych skar-
bów chrześcijańskiej starożytności. Encyklika 
Piusa XII stała się istotnym impulsem do zmian
w podejściu do tłumaczeń Biblii, do podej-
mowania nowych przekładów bezpośrednio 
z języków oryginalnych. Na gruncie polskim 

wielki sukces odniósł dokonany
w 1947 r. wedle postulowanych 
zasad przekład Nowego Testa-
mentu, dzieło ks. Eugeniusza 
Dąbrowskiego, określanego mia-
nem „niekoronowanego króla
polskiej biblistyki”. W ciągu dwu-
dziestu lat sprzedano ponad dwa 
miliony egzemplarzy. 
Po latach, podczas Soboru Wa-
tykańskiego II, wskazany przez 
Ojca Świętego Piusa XII kierunek badań bi-
blijnych podtrzymała Konstytucja o Objawie-
niu Bożym Dei Verbum. 

Dzieło benedyktynów z Tyńca 

Inicjatywa stworzenia nowego całościowe-
go przekładu Pisma Świętego narodziła się 
w opactwie benedyktynów tynieckich, naj-
starszym z istniejących klasztorów w Pol-
sce. Po raz pierwszy poinformował o niej na 
odbywającym się we wrześniu 1958 roku
w Lublinie zjeździe teologicznym benedyk-
tyn z Tyńca, o. Augustyn Jankowski. On też 
został redaktorem naukowym nowej edycji 
Pisma Świętego. Praca kilkunastoosobowe-
go zespołu trwa kilka lat. Przekład został 
opublikowany w poznańskim wydawnictwie 
Pallottinum w 1965 roku, ostatnim roku 
pierwszego tysiąclecia wiary narodu polskie-
go. Wydanie poprzedził wstęp kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Wieńczyły go 
słowa: „Ta błogosławiona praca, dokonana 
jako dzieło milenijne, wyjdzie na spotkanie 
pragnień człowieka współczesnego, będzie 
zaradzać głodowi nadchodzących pokoleń, 
których łaknienie można wyrazić słowami 
Amosa: «Oto idą dni, mówi Pan, i puszczę 
głód na ziemie: nie głód chleba ani pragnie-
nie wody, ale słuchanie słowa Pańskiego» 
(Am 8,11). Oby wszyscy głodni Słowa Żywo-
ta poszli za natchnieniem Ezechiela… «Zjedz 
tę Księgę, a idź i mów…» (Ez 3,1). 
2 sierpnia 1965 roku pierwszy egzemplarz 
edycji, określonej mianem Biblii Tysiąclecia, 
otrzymał kard. Wyszyński z rąk ks. Piotra 
Granatowicza SAC, dyrektora Pallottinum. 
Jesienią tego roku specjalnie przygotowany 
egzemplarz Prymas Polski wręczył Ojcu Świę-
temu Pawłowi VI. 
Warto wspomnieć, że zgodnie z ówczesnymi 
przepisami tekst Biblii Tysiąclecia, aby uzyskać 
zezwolenie na druk, podlegał kontroli Głów-
nego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wi-
dowisk. Cenzorzy zażądali zamiany w tekście 
przekładu słowa „bezbożny” na „niezbożny”. 
Można przypuszczać, że słowo to mogło im 
się kojarzyć ze słowem: „ateista”.
Biblia Tysiąclecia została wydana w jednym 
tomie, wydrukowana na cienkim tzw. biblij-

Biblia Tysiąclecia ma pięćdziesiąt latBiblia Tysiąclecia ma pięćdziesiąt lat

nym papierze. Cały pięćdziesięciotysięczny 
nakład rozszedł się błyskawicznie.
Edycja nowego przekładu Pisma Świętego 
wywołało szeroką, zróżnicowaną dyskusję 
wśród biblistów. Wpłynęła na kształt dru-
giego wydania (1971), które w stosunku 
do pierwszego przyniosło znaczne zmiany 
stylistyczne, pewnemu przeredagowaniu 
uległy też wstępy do większości ksiąg. Ko-
lejne edycje wychodziły w latach: 1980 – III,
1983– IV, 1999 – V. To ostatnie zostało wy-
dane w przeddzień obchodów Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000. Otwierało je Słowo 
św. Jana Pawła II. Z biegiem lat poczęły się 
ukazywać także wydania dźwiękowe Biblii 
Tysiąclecia, m.in. opublikowane w latach 
osiemdziesiątych nakładem Polskiego Związ-
ku Niewidomych. Ukazało się też kilka wy-
dań elektronicznych. Warto też wspomnieć 
o adaptacjach językowych i gwarowych
w oparciu o tekst Biblii Tysiąclecia. Miał miej-
sce przekład na język kaszubski (Swieté Pi-
smiona Nowego Testameńtu – 1982, 1993), 
Biblia Ślązoka (2000), Nowy Testament
w przekładzie na gwarę górali Skalnego Pod-
hala (2002-2005).
Biblia Tysiąclecia przyjęta została przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski jako tłumaczenie 
używane w sprawowanej przez Kościół li-
turgii. Do 2003 roku łączny nakład poszcze-
gólnych edycji wyniósł ponad cztery miliony 
egzemplarzy.

*  *  *
„Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako 
źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam 
wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się 
na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech 
kształtuje nasze życie i nasze postępowanie, 
abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicie-
lami i świadkami Dobrej Nowiny «aż po krań-
ce ziemi» (por. Dz 1,8)” – to fragment Słowa 
Ojca Świętego Jana Pawła II, które poprze-
dza piąte wydanie Biblii Tysiąclecia (1999). 
Słowo skierowanego także do nas, czytelni-
ków Biblii Tysiąclecia, w jej pięćdziesiątym, 
jubileuszowym roku istnienia.

   Jędrzej Łukawy 

Fo
t

Kr
zy

sz
to

fS
tę

pk
ow

sk
i



13

Do katedry polowej licznie przybyli przed-
stawiciele jednostek specjalnych z pocztami 
sztandarowymi. Obecni byli żołnierze m.in.: 
Formozy, Jednostki Specjalnej Komandosów 
z Lublińca i Jednostki Specjalnej GROM oraz 
Jednostki Specjalnej NIL.
– Życie żołnierza Wojska Polskiego, a zwłasz-
cza elitarnych jednostek Wojsk Specjalnych, 
jest życiem godnym i odpowiedzialnym. Mia-
rą jego wartości jest wierność złożonej przy-
siędze, która zobowiązuje do nieustannego 
wysiłku w celu podnoszenia sprawności bo-
jowej, a jeśli zajdzie taka potrzeba, złożenia 

na ołtarzu wolności własne-
go życia. Żołnierz nie żyje dla 
siebie i nie umiera dla siebie. 
Podejmując jakiekolwiek dzia-
łania w kraju lub poza jego 
granicami, czyni to z troski
o bezpieczeństwo naszej Ojczy-
zny i zapewnienie pokoju na świecie – mówił
w homilii bp Guzdek.
Nawiązując do Dnia Matki zachęcił do wdzięcz-
ności wszystkim mamom za trud wychowania 
i stawianie wymagań. – To one nauczyły nas 
życia zgodnego z ewangelicznymi wartościa-

Biskup Józef Guzdek przewodniczył wieczorem 26 maja w Katedrze 
Polowej WP Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników Wojsk Spe-
cjalnych w przeddzień ich święta. Po Mszy św. poświęcił tablicę w Ka-
plicy Pamięci, upamiętniającą techników polskich Sił Powietrznych na 
Zachodzie.

Żołnierz nie żyje dla siebie Żołnierz nie żyje dla siebie 

Żołnierze Wojsk Specjalnych modlili się w katedrze polowejŻołnierze Wojsk Specjalnych modlili się w katedrze polowej

Dowódcy stołecznych garnizonów państw Europy Środkowej 
biorący udział w dorocznym spotkaniu, które w tym roku odby-
wało się w dniach 26-29 maja w Warszawie, nawiedzili Katedrę 
Polową Wojska Polskiego. Generałowie wysłuchali wykładu na 
temat historii świątyni, koncertu organowego, a także zwiedzili 
muzeum Ordynariatu Polowego. 

- Katedra jest miejscem, w którym przez cały 
rok tętni życie – mówił bp Józef Guzdek, Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego, oprowadza-
jąc gości. Podkreślił, że życie religijne żołnie-
rzy mieszkających w stolicy koncentruje się
w katedrze polowej.
Dowódcy stołecznych garnizonów nawiedzili 
Kaplicę Pamięci, Kaplicę Katyńską oraz kryptę, 
gdzie spoczywają biskupi: Władysław Bandur-
ski i Tadeusz Płoski oraz ks. płk Jan Osiński.
Goście odwiedzili także Muzeum Ordynaria-
tu Polowego, mieszczące się w podziemiach 
katedry.
Wojskowi złożyli wieniec przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza, a następnie zwiedzili salę 
tradycji stołecznego garnizonu oraz Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Miasta Stołecznego 
Warszawy.
Współpraca dowództw 
garnizonów w ramach 
CCC (Capital Com-
mander Club) została 
zapoczątkowana dwa-
dzieścia lat temu, a po-
mysłodawcą tej inicja-
tywy był gen. dyw. Karl 
Semlitsch, ówczesny dowódca Garnizonu 
Wiedeń.
Obecnie do klubu dowódców stołecznych 
garnizonów należy osiem miast: Berlin, Bra-
tysława, Bukareszt, Budapeszt, Lubljana, Pra-
ga, Wiedeń i Warszawa. Podczas tegorocznej 
konferencji tematem wiodącym będzie rola 

dowództwa garnizonu w systemie obron-
ności państwa, a także zadania stołecznych 
dowództw w zakresie reagowania kryzyso-
wego. Obradom przewodniczył gospodarz 
spotkania, gen. bryg. Wiesław Grudziński, 
dowódca Garnizonu Warszawa.

kes

Ś

Goście z zagranicy w katedrze polowej

mi. Przysposobiły także do podejmowania 
codziennych trudów w duchu miłości Boga
i bliźniego – powiedział.
Na zakończenie życzył żołnierzom Wojsk Spe-
cjalnych, aby modlitwa i refleksja w przed-
dzień święta stały się dla nich inspiracją do 
godnego życia.
Mszę św. koncelebrowali: ks. płk Stanisław 
Gulak, dziekan Wojsk Specjalnych, ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy kurii polo-
wej, ks. kpt. Marcin Śliwa, sekretarz biskupa 
polowego oraz ks. ppor. Marcin Janocha, wi-
kariusz katedry polowej.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono ge-
nerałów, oficerów, podoficerów, żołnierzy
i pracowników Wojsk Specjalnych i Dowódz-
twa Generalnego. Obecny był m.in. gen. dyw. 
Piotr Patalong, Inspektor Wojsk Specjalnych.
Po zakończeniu Mszy św., w powstałej
w ubiegłym roku Kaplicy Pamięci, odsłonięta 
i poświęcona została tablica upamiętniająca 
techników Polskich Sił Powietrznych na Za-
chodzie.
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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej techników Odsłonięcie tablicy upamiętniającej techników 
Polskich Sił Powietrznych na ZachodziePolskich Sił Powietrznych na Zachodzie

Msza św. w intencji Wojsk SpecjalnychMsza św. w intencji Wojsk Specjalnych
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O świcie wyruszyliśmy autobusem spod szta-
bu WAT, aby udać się na spotkanie z mło-
dzieżą z Polski i z zagranicy. Po ponad czte-
rech godzinach drogi dotarliśmy na miejsce. 
Po rejestracji naszej grupy udaliśmy się na 
Pola Lednickie i już wtedy doświadczyliśmy 
tej niesamowitej atmosfery modlitwy i rado-
ści, która towarzyszyła nam przez cały czas 
pobytu. Wśród śpiewu i uwielbienia Boga 

W tym dniu po raz pierwszy do centralnych 
rzeszowskich uroczystości przyłączyli się wo-
lontariusze z powstającego oddziału Mal-
tańskiej Służby Medycznej w Rzeszowie wraz 
z wolontariuszami z Krosna. Zabezpieczali 
Mszę św. i procesję, która przeszła ulicami 
Rzeszowa. W dniu tym wystawiliśmy patrole 
piesze, które dbały o bezpieczeństwo miesz-
kańców.
Przygotowania do uroczystości Bożego Cia-
ła rozpoczęto już kilka miesięcy wcześniej. 
Nasi wolontariusze zostali odpowiednio 
przeszkoleni. Każdy kto miał brać udział
w zabezpieczeniu Mszy św. i procesji, a tak-
że wieczornym koncercie piosenki religijnej: 
„Jednego Serca, Jednego Ducha”, odbył kurs 
pierwszej pomocy. Przez kilka tygodni spo-
tykaliśmy się, aby utrwalić zdobytą wiedzę 
na kursie. Nasze wolontariuszki – studentki 
ratownictwa medycznego prowadziły spo-
tkania, zwracały nam szczególna uwagę na 
sytuacje z jakimi możemy się spotkać pod-
czas tak dużych imprez masowych.
W Rzeszowie centralne Uroczystości Bożego 
Ciała rozpoczęły się Mszą św. na placu far-

mogliśmy skorzystać z sakramentu spowie-
dzi św. u kapłanów spowiadających w ple-
nerze.
O godzinie 15 odmówiliśmy koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia, a później rozpoczęły sie 
uroczystości,  które były podzielone na czte-
ry części. Ich  tytuły nosiły nazwy żywiołów: 
I – Ziemia; II – Woda; III – Ogień; IV Wiatr. 
Symbolami tegorocznego spotkania były: 

kadzidło – jako znak tajemni-
czej obecności Ducha Święte-
go, które uczestnicy zabierali 
do domu, aby je zapalić jako 
przedłużenie tegorocznego 
lednickiego spotkania; krzy-
żyk Ducha Świętego – z dwu-
nastoma rozgałęzieniami, 
jako symbol Trójcy Świętej
i dwunastu owoców Ducha 
Świetego; świeca – jako znak 
płonącej wiary, by dotarł 
do każdego poszukującego 
Chrystusa; ziemia – którą 

nym, której przewodniczył 
bp Jan Wątroba, ordyna-
riusz diecezji rzeszowskiej. 
Eucharystie koncelebrował 
także biskup-senior Kazi-
mierz Górny.
W ołtarzu głównym umiesz-
czono symbole Świato-
wych Dni Młodzieży, które 
od 1 czerwca peregrynują po 
diecezji rzeszowskiej: krzyż 
Światowych Dni Młodzieży
i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani.
W homilii bp Wątroba mówił o ludzkich pra-
gnieniach i głodzie, który zaspokaja Jezus 
Chrystus. Przypomniał, że obecność Jezusa 
Chrystusa w Eucharystii jest rzeczywista,
a nie symboliczna. Nawiązał też do wydarzeń 
diecezjalnych, które są związane z Euchary-
stią. Wspomniał o niedawnych święceniach 
kapłańskich i rekolekcjach dla księży, a także 
o wieczystej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w Domu Diecezjalnym Tabor. 
Przypominając słowa Ojców Kościoła po-
wiedział, że stajemy się tym co spożywamy. 

przywieźli uczestnicy z miejsca zamieszkania 
na znak tego, że Pola Lednickie są domem 
wszystkich; kartki z intencjami modlitew-
nymi – zbierały je Siostry Kanoniczki Ducha 
Świętego. Przez cały rok będą modlić się
w wyrażonych na nich intencjach. Warto 
podkreślić, że hasłem tegorocznego spotka-
nia były słowa: „W Imię Ducha Świętego”.
Centrum spotkania stanowiła wspólna Eu-
charystia, której przewodniczył i homilię 
wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak. 
Podkreślił m.in. że „współczesna młodzież 
nie powinna zadowalać się przeciętnością, 
ale szukać i pragnąć świętości”. Na zakoń-
czenie Mszy św. zebrani biskupi nakładali 
ręce na kapłanów, a ci z kolei na zgromadzo-
ną młodzież, jako „znak przekazania Ducha 
Świętego”.
Było to nawiązanie do spotkania św. Jana 
Pawła II z młodzieżą w Częstochowie, kiedy 
Ojciec Święty wyciągną ręce nad zebranymi 
i przekazał Ducha Świętego, dokonując sym-
bolicznego bierzmowania młodzieży całego 
świata.
Nad ranem w niedzielę, zmęczeni, ale pełni 
Ducha Świętego, powróciliśmy do Warszawy.

st. szer. pchor. Paweł Janowski

– Przyjmując Komunię św. stajemy się coraz 
bardziej podobni do Chrystusa. Jest to dla 
nas łaska ale i wyzwanie, gdyż dzięki nam 
Jezus pragnie być obecny we współczesnym 
świecie – podkreślił.
Po uroczystej Mszy św. ulicami miasta Rze-
szowa wyruszyła procesja eucharystyczna. 
W procesyjnym tłumie można było zoba-
czyć naszych Maltańczyków którzy w razie 
potrzeby służyli pomocą. W uroczystościach  
wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców Rze-
szowa i okolic.

Małgorzata Pelc

Pełni Ducha ŚwiętegoPełni Ducha Świętego

Posługa Maltańskiej Służby MedycznejPosługa Maltańskiej Służby Medycznej

XIX Spotkanie Młodzieży Lednica 2000XIX Spotkanie Młodzieży Lednica 2000

Uroczystości Bożego Ciała w RzeszowieUroczystości Bożego Ciała w Rzeszowie

Studenci i podchorążowie z Duszpasterstwa Akademickiego Wojskowej Akademii 
Technicznej wraz ze swoim kapelanem uczestniczyli 6 czerwca br. w XIX Spotkaniu 
Młodzieży Lednica 2000.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto,
w którym chcemy w sposób szczególnie uroczysty i publiczny wyra-
zić Bogu wdzięczność za dar eucharystycznego Chleba.
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Wrocław
1 czerwca funkcjonariusze dolnośląskiej Izby Celnej i Urzędów Celnych we Wro-
cławiu, w Legnicy i w Wałbrzychu oddali krew z dedykacją dla dzieci ze Szpitala 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
Od kilku lat systematycznie celnicy dzielą się „kroplą życia” z dziećmi dotknię-
tymi ciężką chorobą, dając im najcenniejszy prezent ratujący im życie. Ponadto 
dolnośląscy funkcjonariusze Służby Celnej wzięli udział w festynie rodzinnym 
zorganizowanym przez Caritas Diecezji Legnickiej pod hasłem „Bądźmy razem” 
oraz w imprezie zorganizowanej przez Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjali-
stycznych w Lubaniu, gdzie zaprezentowali sprzęt specjalistyczny oraz ekspozy-
cję z okazami CITES i towarami podrabianymi naruszającymi prawa własności 
intelektualnej i przemysłowej.                                                                        ab

Żagań
W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w Karlikach odprawiona została Msza św. 
dziękczynna za szczęśliwy przebieg ćwiczeń poligonowych, które odbywały się 
w poprzednim tygodniu na poligonach w Świętoszowie i Żaganiu.
W Mszy św. uczestniczyli żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej im. Króla 
Jana III Sobieskiego, biorący udział w ćwiczeniach. Eucharystię sprawował i oko-
licznościową homilię wygłosił ks. ppor. Krzysztof Ziobro. 
Żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej zakończyli na poligonach w Święto-
szowie i Żaganiu ćwiczenie taktyczne BORSUK-15. W manewrach brało udział 
prawie 2000 żołnierzy, ponad 500 jednostek sprzętu, w tym wozów i transpor-
terów bojowych, czołgów, armato-haubic i wyrzutni rakiet oraz innego uzbro-
jenia.                                                                                                      MS, kes

Dęblin
W poniedziałek, 1 czerwca Biskup Polowy Józef Guzdek udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży z dęblińskiej parafii wojskowej. Mszę świętą poprze-
dziła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kapliczki Matki Bożej Loretańskiej 
przy Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.
Świadkami tego wydarzenia była cała społeczność Centrum Szkolenia Inżynie-
ryjno-Lotniczego wraz z byłym dowódcą, płk Zbigniewem Ciołkiem, inicjatorem 
budowy kapliczki oraz zaproszeni goście. Idea zbudowania kapliczki zrodziła się 
podczas pobytu delegacji CSIL w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loreto 
w 2011 roku. Kapliczka w Dęblinie powstała zaś w roku 2014. Dziś, ze względu 
na położenie, wita wszystkich wjeżdżających na teren jednostki wojskowej. 
Msza św., podczas której Biskup Polowy udzielił sakramentu dojrzałości chrze-
ścijańskiej młodzieży z dęblińskiej parafii wojskowej, rozpoczęła się o godzinie 
16. Grupa 55 osób, kandydatów do bierzmowania, wśród których znaleźli się 
uczniowie z Gimnazjum nr 2 oraz licealiści z Ogólnokształcącego Liceum Lotni-
czego w Dęblinie, do tej chwili przygotowywała się przez cały rok.               KB

Zegrze
269 żołnierzy służby przygotowawczej do korpusu 
szeregowych do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) 
3 czerwca złożyło przysięgę wojskową na sztandar 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI).
Elewi odbyli miesiąc intensywnego szkolenia podsta-
wowego, podczas którego poznali podstawy żołnier-
skiego „abecadła”. 2 czerwca br. w Kościele Garnizo-
nowym w Zegrzu chętni z nich uczestniczyli we Mszy 
św. przed przysięgą, którą odprawił proboszcz Parafii 
Wojskowej w Zegrzu – kapelan CSŁiI ksiądz major 
Kryspin Rak. Dowódcą uroczystości był Komendant 
Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk.

Chełmno
Biskup Polowy w środę 3 czerwca z okazji Święta
3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego
w Chełmnie przewodniczył Mszy św. w kościele garni-
zonowym, w czasie której wygłosił Słowo Boże. Kon-
celebransami byli: ks. płk Marek Kwieciński, proboszcz 
parafii, ks. płk Ryszard Stępień, proboszcz parafii gar-
nizonowej z Torunia i ks. kan. dr Edwin Miller, który 
został odznaczony medalem św. Jerzego Popiełuszki.
Do świątyni przybył ppłk Kazimierz Wołowiec, do-
wódca garnizonu Chełmno, płk Adam Przygoda, do-
wódca pułku w Kazuniu płk Wojciech Marglarczyk, 
dowódca 13 WOG-u z Grudziądza oraz żołnierze, 
parafianie i zaproszeni goście.
W koszarach na odbyły się uroczystości wojskowe, 
zakończone defiladą. Na koniec Biskup Polowy po-
święcił salę tradycji z zabytkowymi rekwizytami.

Mk

Kosowo
2 czerwca br. żołnierze XXXII zmiany PKW KFOR 
w Republice Kosowa zgromadzili się na uroczystej 
zbiórce z okazji podniesienia na maszt Proporca
1. batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Ma-
zowieckich im. pułkownika Jana Kozietulskiego,
15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
O godzinie 16.00 uroczystą zbiórkę rozpoczęto zło-
żeniem meldunku przez kpt. Piotra Półbratka, do-
wódcę Grupy Dowodzenia, ppłk. Arkadiuszowi Ku-
jawie, dowódcy PKW KFOR.
1 batalion zmechanizowany z Orzysza jest spadko-
biercą tradycji 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 
a zatem nie mogło zabraknąć w tym dniu bardzo 
ważnego akcentu, jakim było uroczyste podniesienie 
proporca na maszt przy dźwiękach marsza pułkowe-
go. Od tej chwili będzie on dumnie powiewał nad 
kosowską ziemią, przypominając wszystkim żołnie-
rzom batalionu o ich tradycjach.
Podpułkownik Kujawa witając żołnierzy, przedsta-
wił osoby funkcyjne i zapewnił, że w każdej sytuacji 
mogą oni liczyć na jego pomoc i wsparcie. – Ocze-
kuję od Was rzetelnego wykonywania obowiązków 
mandatowych oraz tego, że staniecie na wysokości 
zadania. (...). Liczę na Was i wiem, że mnie nie za-
wiedziecie – powiedział.                                        gj

Więcej informacji na:
www.ordynariat.pl



Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie
– niech przyjdzie do Mnie i pije!

Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej

popłyną z jego wnętrza (J 7, 37-38)Fot. ks. ppłk Władysław Kozicki


