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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 25 czerwca 2015 r.

Na zdjęciu:
Bp Józef Guzdek konsekruje ołtarz
w kościele pw. Świętego Józefa
w Nowym Glinniku, 11 czerwca 2015 r.

kryzys ekologiczny wzrostu demograficzne-
go, zamiast wskazać na skrajny i selektyw-
ny konsumpcjonizm (por. n. 50). Dodaje, że
w kwestii zmian klimatycznych mamy do 
czynienia ze zróżnicowaną odpowiedzial-
nością i konieczna jest w tej dziedzinie po-
stawa globalnej solidarności. Przestrzega 
przed narodowymi egoizmami, które mogą 
doprowadzić do wojny, która zawsze niszczy 
środowisko naturalne. (...)

Ewangelia stworzenia
Obszerny rozdział poświęca Franciszek biblij-
nej wizji i nauczaniu Kościoła o stworzeniu, 
będąc przekonanym o owocności dialogu 
nauki i religii. Zaznacza, że ludziom wierzą-
cym dodaje ona motywacji, by zatroszczyć 
się o przyrodę oraz najsłabszych braci i sio-
stry (n. 64). Przypomina, że w tradycji jude-
ochrześcijańskiej „stworzenie” to znacznie 
więcej niż natura, ponieważ związane jest z 
Bożym planem miłości, … jako rzeczywistość 
... wzywająca nas do powszechnej komunii 
(n. 76). Wskazuje, że tradycja biblijna od-
rzuca wizję arbitralnej dominacji człowieka 
nad światem. „My sami nie jesteśmy osta-
tecznym celem wszystkich innych stworzeń. 
Wszystkie zmierzają wraz z nami i przez nas 
ku ostatecznemu kresowi, jakim jest Bóg w 
transcendentalnej pełni, gdzie zmartwych-
wstały Chrystus wszystko ogarnia i oświetla” 
(n. 83) – stwierdza Ojciec Święty.
Papież przypomina, że każde stworzenie 
ma określoną funkcję i żadne nie jest zbęd-
ne, ukazując bogactwo Boga, bo do Niego 
wszystko należy. Jednocześnie przestrzega, 
by nie zapominać o wyższości człowieka 
i nie prowadzić walki o inne gatunki, rezy-
gnując z niej, gdy w grę wchodzi obrona 
równej godności istot ludzkich. „Oczywista 
jest sprzeczność postaw tych, którzy walczą 
z handlem gatunkami zwierząt zagrożonych 
wyginięciem, a pozostają całkowicie obojętni 
na handel ludźmi, los ubogich, czy też chcą 
zniszczyć drugiego, nie lubianego człowie-
ka” (n. 91). Podkreśla zarazem, iż „wszelkie 
okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stwo-
rzenia jest sprzeczne z godnością człowieka” 
(n. 92). Dodaje, że ziemia jest zasadniczo 
wspólnym dziedzictwem, którego owoce 
powinny służyć wszystkim (n. 93), a środo-
wisko jest dobrem publicznym, mieniem 
całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowie-
dzialni (n. 94). (...)

Wezwanie adresowane do wszystkich
W pierwszych słowach encykliki papież pod-
kreśla inspirację, jaką jest dla niego św. Fran-
ciszek z Asyżu, którego „Pieśń słoneczna” roz-
poczyna dokument. Jest on adresowany do 
wszystkich ludzi, by nawiązać dialog „w od-
niesieniu do naszego wspólnego domu”. (...)
W swoim dokumencie Ojciec Święty wiele razy 
podkreśla ścisłą więź między ubogimi a kru-
chością naszej planety, wzajemne powiązanie 
różnych zjawisk, krytykuje paradygmat tech-
nokratyczny i wywodzące się z niego nowe 
formy władzy, zachęca do poszukiwania al-
ternatywnych dróg ekonomii i postępu. Wska-
zuje na wartość właściwą każdemu stworze-
niu, ludzki sens ekologii, potrzebę otwartej
i szczerej dyskusji, poważną odpowiedzialność 
polityki międzynarodowej i lokalnej, ale także 
konsekwencje kultury odrzucenia oraz propo-
nuje nowy, bardziej wstrzemięźliwy styl życia.

Niepokój o stan Ziemi
Franciszek nie ukrywa niepokoju o stan na-
szej planety. Wskazuje na zanieczyszczenia 
spowodowane stosowanymi technologiami, 
wytwarzanie ogromnych ilości śmieci, zja-
wisk będących skutkiem „kultury odrzuce-
nia”. Papież przypomina, że klimat jest do-
brem wspólnym i nie kryje obaw związanych 
z globalnym ociepleniem, powodowanym 
w znacznej mierze działalnością człowieka. 
Grozi to podwyższaniem się poziomu mórz, 
a także niszczeniem ekosystemów. Zauważa, 
że konsekwencje tych zmian dotkną przede 
wszystkim ludzi najuboższych. Wzywa do 
zdecydowanego obniżenia emisji dwutlenku 
węgla i innych gazów zanieczyszczających.
Kolejnym powodem do troski jest wyczer-
pywanie zasobów naturalnych, zwłaszcza 
wody. (...) Ojciec Święty zwraca też uwagę 
na katastrofalne skutki zatracenia różno-
rodności biologicznej i niekontrolowanego 
rozrostu miast. Zauważa, że obok osiągnięć 
technologii dostrzegamy także zmniejszenie 
liczby miejsc pracy, narastanie dysproporcji
i podziałów społecznych, czy zanik relacji mię-
dzyosobowych. Zdaniem Franciszka proces 
degradacji środowiska jest związany z degra-
dacją relacji międzyludzkich, a jego ofiarami 
padają najsłabsi mieszkańcy planety. Dlatego 
w dyskusje o środowisku trzeba włączyć kwe-
stię sprawiedliwości, aby „usłyszeć zarówno 
wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” (n. 49).
Papież sprzeciwia się obarczaniu winą za 

Dialog nad stanem ZiemiDialog nad stanem Ziemi
O podjęcie dialogu nad stanem Ziemi, zerwania z obojętnością oraz realizację wypły-
wającej z Ewangelii troski o rzeczywistość stworzoną zaapelował papież Franciszek 
w pierwszej w dziejach Kościoła encyklice całkowicie poświęconej ochronie natu-
ralnego środowiska człowieka, „Laudato si’” - „Pochwalony bądź”. Przypomniał, że 
każdy z nas jest częścią przyrody i od niej zależy, zaś aktualne zagrożenia wymagają 
zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”.

Odpowiedzialność człowieka za kryzys 
ekologiczny
Franciszek zauważa, że postęp techniczny dał 
dziś człowiekowi ogromne środki, ale ta wiel-
ka moc domaga się samokontroli i stwierdza, 
że istocie ludzkiej „brak dziś odpowiednio 
solidnej etyki, kultury i duchowości, które 
rzeczywiście by ją ograniczały i utrzymywały
w ryzach” (n. 105). W obliczu panowania 
„paradygmatu technokratycznego” papież 
podkreśla jego ograniczenia i postuluje przy-
stąpienie do „śmiałej rewolucji kulturowej ... 
spowolnienie marszu, aby obserwować rze-
czywistość w inny sposób, gromadzić osią-
gnięcia pozytywne i zrównoważone, a jed-
nocześnie przywrócić wartości i wielkie cele 
unicestwione z powodu megalomańskie-
go niepohamowania” (n. 114). Wynika ono
z przerostu wypaczonego antropocentryzmu, 
uzurpacji do panowania nad światem, igno-
rując jego prawa. „Jeśli człowiek ogłasza sie-
bie jako niezależnego od rzeczywistości i staje 
się władcą absolutnym, kruszy się sama pod-
stawa jego istnienia, ponieważ zamiast pełnić 
rolę współpracownika Boga w dziele stworze-
nia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w końcu 
prowokuje bunt natury” (n. 117).
Franciszek zaznacza, że „nie da się pogodzić 
obrony przyrody z usprawiedliwianiem abor-
cji” (n. 120) i postuluje opracowanie nowej 
syntezy, która przezwycięży fałszywe dialek-
tyki minionych wieków. Przestrzega, iż „wraz 
z wszechobecnością paradygmatu technokra-
tycznego i uwielbienia nieograniczonej ludz-
kiej władzy rozwija się w ludziach relatywizm” 
(n.122) oraz, że jest to ta sama logika, która 
generuje wiele odpadów jedynie z powodu 
nieuporządkowanego pragnienia konsumo-
wania więcej niż faktycznie potrzeba. Stąd 
nie wystarczają normy prawne i konieczna 
jest przemiana kulturowa (por. n. 123).
Papież postuluje ekologię integralną, któ-
ra nie może pomijać zapewnienia miejsc 
pracy, gdyż „zaprzestanie inwestowania
w ludzi, aby uzyskać większy natychmiastowy 
dochód, jest najgorszym interesem dla spo-
łeczeństwa” (n. 128). Wskazuje na koniecz-
ność dywersyfikacji produkcji oraz poparcia 
przez państwo drobnych producentów.
Ojciec Święty odnosi się do innowacji biolo-
gicznych wynikających z badań naukowych. 
Zaznacza, że wszelkie eksperymentowanie 
domaga się szacunku dla integralności stwo-
rzenia, i dlatego nie wolno niepotrzebnie za-
dawać zwierzętom cierpień czy śmierci (por. 
n.130). (...) Zachęca do debaty nad stoso-
waniem zbóż transgenicznych, dostrzegając 
złożoność tej kwestii. Jednocześnie krytykuje 
te ruchy ekologiczne, które walczą o ochro-
nę przyrody, nie stosując tych samych zasad 
do życia ludzkiego. „Kiedy dokonuje się eks-

„Laudato si” – ekologiczna encyklika Ojca „Laudato si” – ekologiczna encyklika Ojca ŚŚwiętego Franciszkawiętego Franciszka
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perymentów na żywych zarodkach ludzkich, 
to często usprawiedliwia się przekroczenie 
wszelkich granic, zapominając, że niezbywal-
na wartość istoty ludzkiej znacznie wykracza 
poza stopień jej rozwoju” (n. 136) – stwierdza 
Franciszek.

Integralna wizja kwestii ekologicznych, 
apel o „ekologię człowieka”
Papież uwrażliwia na powiązanie różnych za-
gadnień składających się na sytuację świata 
w którym żyjemy, bowiem „dziś analiza pro-
blemów środowiskowych jest nierozerwalnie 
związana z analizą sytuacji człowieka, rodziny, 
pracy, kontekstu urbanistycznego oraz relacji 
każdej osoby z samą sobą, co rodzi pewien 
sposób kontaktu z innymi i ze środowiskiem” 
(n. 141). Zaznacza, iż także dziedzictwo hi-
storyczne, artystyczne i kulturowe jest zagro-
żone przez ujednolicenia i osłabienie wielkiej 
różnorodności kulturowej. (...)
Ojciec Święty postuluje zwrócenie bacznej 
uwagi na kwestie urbanistyczne, aby pla-
nowanie przestrzenne czy też architektura 
autentycznie służyły człowiekowi. W tej in-
tegralnej wizji podkreśla „ekologię ludzką”: 
„niezbędną relację życia człowieka z pra-
wem moralnym, wpisanym w jego naturę” 
(n. 155). Zaznacza, że konieczna jest akcep-
tacja własnego ciała i odrzucenie poglądów 
o „płci kulturowej”. „Uczenie się i przyjęcie 
własnego ciała, aby o nie dbać i szanować 
jego znaczenie, stanowi podstawowy ele-
ment prawdziwej ekologii człowieka. (...)
Po raz kolejny Franciszek zwraca uwagę na 
zasadę dobra wspólnego i poszanowanie 
sprawiedliwości, zwłaszcza zapewnienia bez-
piecznego rozwoju rodzinie. Zaznacza, że nie 
można mówić o zrównoważonym rozwoju 
bez solidarności między pokoleniami, bez tro-
ski o to jaką ziemię przekażemy tym, którzy 
przyjdą po nas. (...)

Papieskie propozycje działań
Ojciec Święty mówiąc o perspektywie mię-
dzynarodowej postuluje przede wszystkim 
uwzględnienie globalnego dobra wspólne-
go, wyraźnie potępiając kraje, które stawiają 
ponad nie własne interesy narodowe. Prze-
strzega przed nakładaniem równych kosztów 
redukcji gazów cieplarnianych na wszystkie 
kraje, podkreślając szczególną odpowie-
dzialność tych, które w przeszłości osiągnęły 
rozwój kosztem zanieczyszczeń. „Potrzebu-
jemy porozumienia w sprawie globalnych 
systemów zarządzania dla całego zakresu 
tak zwanych «globalnych dóbr wspólnych»” 
(n. 174) – podkreśla Franciszek. Jednocześnie 
apeluje o globalne działania na rzecz odwró-
cenia tendencji globalnego ocieplenia oraz li-
kwidacji ubóstwa. Istotną rolę powinny w tej
dziedzinie odgrywać instytucje międzynaro-
dowe wyposażone w możliwość sankcjono-
wania. Ma to być władza polityczna zdolna 
„aby zarządzać ekonomią światową; uzdro-
wić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec 
pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim 
zachwiania równowagi; przeprowadzić wła-
ściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować 
bezpieczeństwo żywieniowe i pokój; zapew-
nić ochronę środowiska i uregulować ruchy 
migracyjne” (n. 175).

Papież zauważa, że w płaszczyźnie polityki 
ogólnonarodowej czy lokalnej istnieje poku-
sa, by pod presją doraźnych zysków unikać in-
westycji, których efekty będą miały charakter 
dalekowzroczny, jak inwestycje ekologiczne. 
Zaznacza, że „wielkość polityczna ukazuje 
się wtedy, gdy w trudnych chwilach działamy
w oparciu o wielkie zasady i myślimy długofa-
lowo o dobru wspólnym” (n. 178). (...)
Ojciec Święty wskazuje na znaczenie dialo-
gu i transparencji w procesach decyzyjnych 
i przestrzega przed konsekwencjami korup-
cji. Apeluje, by polityka i gospodarka służyły 
życiu, zwłaszcza życiu ludzkiemu (n. 189)
i zaznacza, że w odniesieniu do środowiska 
nie można odwoływać się do mechanizmów 
rynkowych, jakoby problemy można było 
rozwiązać jedynie poprzez wzrost zysków 
firm lub poszczególnych osób (n. 190). (...)
Franciszek zachęca do dialogu religii z nauką, 
bowiem nauki empiryczne nie wyjaśniają całej 
rzeczywistości. Potrzebujemy pamięci o wiel-
kich motywacjach umożliwiających współży-
cie, poświęcenie, życzliwość. (...) Dodaje, że 
„powaga kryzysu ekologicznego wymaga od 
nas wszystkich myślenia o dobru wspólnym 
i podążania drogą dialogu, wymagającego 
cierpliwości, ascezy i wielkoduszności”.

Edukacja i duchowość ekologiczna
Ostatni rozdział swej encykliki poświęcił pa-
pież kwestiom wychowania. Zachęca, by po-
stawić na inny styl życia, bo „obsesja na tle 
konsumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza gdy 
bardzo niewielu jest w stanie tak żyć, może 
sprowokować jedynie przemoc i wzajemne 
zniszczenie” (n. 204). Ojciec Święty zazna-
cza, że nie ma systemu, który „całkowicie 
zniweczyłyby otwarcie na dobro, prawdę
i piękno czy też zdolność do reakcji, jaką Bóg 
nieustannie pobudza w głębi naszych serc” 
(n. 205). Ufa, że jeśli przezwyciężymy indy-
widualizm, to możliwe będzie wypracowa-
nie alternatywnego stylu życia, pozwalająca 
na poważne zmiany w społeczeństwie.
Franciszek wzywa, by wychowywać do przy-
mierza między ludzkością a środowiskiem, 
byśmy wzrastali w solidarności, odpowie-
dzialności i trosce opartej na współczuciu. 
Wskazuje na szczególne miejsce jakie zajmuje 
rodzina, stanowiąca ośrodek kultury życia. 
„Rodzina jest miejscem formacji integralnej, 
w którym rozgrywają się ściśle ze sobą powią-
zane różne aspekty osobistego dojrzewania. 
W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie, 
nie popadając w serwilizm, mówić „dzięku-
ję”, dając wyraz szczeremu docenieniu tego, 
co otrzymujemy, opanowania agresji lub 
chciwości i proszenia o przebaczenie, gdy 
wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej 
uprzejmości pomagają budować kulturę ży-
cia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, 
co nas otacza” (n. 213) – pisze papież. Ojciec 
Święty nie pomija też roli Kościoła i jego in-
stytucji i wzywa do „ekologicznego nawróce-
nia”, czyli rozwijania wszystkich konsekwencji 
„spotkania chrześcijan z Jezusem w relacjach 
z otaczającym ich światem” (n. 217). Podkre-
śla, iż „życie powołaniem, by być obrońcami 
dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczci-
wego, nie jest czymś opcjonalnym, nie jest 
też drugorzędnym elementem doświadczenia 

chrześcijańskiego” (tamże). Jest ono także 
doświadczeniem wspólnotowym.
Wymieniając różne wymiary „nawrócenia 
ekologicznego” Franciszek wskazuje na: 1. 
wdzięczność i bezinteresowność, to znaczy 
uznanie, że świat jest darem otrzymanym
z miłości Ojca. 2. gotowość do bezinteresow-
nego wyrzeczenia oraz wielkoduszne gesty, na-
wet jeśli ich nikt nie widzi i nie docenia. 3. świa-
domość, że nie jesteśmy odłączeni od innych 
stworzeń, tworząc z innymi istotami wszech-
świata wspaniałą powszechną komunię.
4. rozwijanie swojej kreatywności i entuzja-
zmu, by rozwiązać dramaty świata. 5. wy-
pływającą z wiary odpowiedzialność za świat
(n. 220). „Zachęcam wszystkich chrześcijan, 
aby ukazali jasno ten wymiar swojego nawró-
cenia, pozwalając, by moc i światło otrzyma-
nej łaski obejmowały także relacje z innymi 
istotami i otaczającym światem, budząc owo 
cudowne braterstwo z całym stworzeniem, 
którym wspaniale żył święty Franciszek z Asy-
żu”(n. 221) – apeluje Ojciec Święty.
Papież zaznacza, że duchowość chrześcijań-
ska zachęca, by podejmować styl życia zdol-
ny do głębokiej radości, unikając obsesji na 
tle konsumpcji. (...) Przestrzega przed zani-
kiem pokory, który może prowadzić do wy-
rządzenia szkody społeczeństwu i środowi-
sku (n. 224). Wskazuje na powiązanie pokoju 
wewnętrznego osoby z troską o środowisko 
i dobro wspólne. Przypomina, że wyrazem 
pokornej postawy serca jest modlitwa przed 
i po posiłku, umacniająca „nasze poczucie 
wdzięczności za dary stworzenia, wyrażając 
uznanie tym, którzy swoją pracą zapewniają 
te dobra, oraz umacnia solidarność z najbar-
dziej potrzebującymi”(n. 227).
Ojciec Święty zaznacza, że troska o przyrodę 
należy do duchowości powszechnego bra-
terstwa, będącej przeciwieństwem świata 
szalejącej konsumpcji, będącego równocze-
śnie światem znęcania się nad życiem we 
wszystkich jego formach (n. 230). Zachęca 
do małych codziennych gestów, które mają 
także wymiar obywatelski i polityczny, przeja-
wiających się we wszystkich działaniach, któ-
re starają się budować lepszy świat. Apeluje
o kulturę troski, w tym o dziedzictwo histo-
ryczne i kultywowanie wspólnej tożsamości.
Franciszek wskazuje, iż w stworzeniu możemy 
dostrzec działanie Boga. Szczególne znacze-
nie mają sakramenty, gdzie natura jest przyję-
ta przez Boga i przemieniona w pośrednictwo 
życia nadprzyrodzonego (n. 235). (...)
Papież przypomina, że dla chrześcijan wiara 
w jedynego Boga, który jest komunią try-
nitarną, prowadzi do przekonania, że cała 
rzeczywistość zawiera w sobie znamię Trójcy 
Świętej (n. 239). Zachęca, by prosić Maryję
o pomoc w postrzeganiu tego świata mą-
drzejszymi oczyma, a św. Józefa, aby nauczył 
nas troski, motywował do wielkodusznej i de-
likatnej pracy chronienia świata, powierzo-
nego nam przez Boga. Na zakończenie swej 
refleksji Ojciec Święty proponuje dwie modli-
twy do odmawiania wspólnie ze wszystkimi 
wierzącymi w Boga Stworzyciela i Ojca oraz 
do odmawiania przez wszystkich chrześcijan 
wraz ze stworzeniem.

Tłum. o. Stanisław Tasiemski OP, KAI
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Na początku Mszy św. przedstawiciele 
wspólnoty parafialnej poprosili bp. Guzdka 
o poświęcenie kościoła i konsekrację ołtarza. 
Zebranych powitał ks. ppłk Piotr Majka, pro-
boszcz parafii.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że choć 
Jezus często głosił swoją naukę w drodze, 
przemawiając do tłumów, to jednak wiele 
kluczowych spotkań wydarzyło się w domu, 
przy stole, przy którym mógł usiąść i poroz-
mawiać ze swymi uczniami. – Tym, czym był 
Wieczernik dla Jezusa i Apostołów, tym jest 
świątynia dla wspólnoty, którą tworzą dusz-
pasterz i wierni – mówił bp Guzdek. Podkreślił, 
że Wieczernik jest miejscem, w którym Jezus 
przypomniał prawo miłości Boga i bliźniego. 
Przez gest umycia nóg swoim uczniom zachę-
cił ich do tego, aby Go naśladowali w służbie 
człowiekowi oraz wezwał do jedności.
Wspólnoty pierwszych wyznawców Chry-
stusa początkowo gromadziły się w rodzin-
nych domach. – Najpierw były to obszerne, 
podobne do Wieczernika sale. Kiedy okazały 
się one niewystarczające, zaczęto budować 
kościoły, aby gromadzić się w nich na słucha-
nie Słowa Bożego i sprawowanie Eucharystii 
– mówił bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że przez 
wiele lat w Polsce po II wojnie światowej bra-
my koszar były zamknięte przed kapelanami, 
którzy chcieli nieść żołnierzom posługę dusz-
pasterską. Wspomniał papieża Jana Pawła II, 
syna oficera Wojska Polskiego, i jego słowa wy-
powiedziane podczas pielgrzymki do Ojczyzny
w 1991 roku, wyrażające radość z przywróce-
nia duszpasterstwa wojskowego w Polsce.
Mówiąc o początkach posługi kapelanów
w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej Ordy-
nariusz Wojskowy przypomniał, że podob-
nie jak w wielu innych jednostkach w kra-
ju, także tu pierwszym miejscem modlit-
lwy był przypadkowy budynek, zaadoptowa-

ny na potrzeby duszpasterstwa 
wojskowego. – W Nowym Glinniku 
duszpasterstwo liturgiczne koncen-
trowało się wcześniej wokół prowi-
zorycznej kaplicy, w której mieściła 
się przedtem mieściła się restaura-
cja – powiedział.
Biskup Polowy wyraził wdzięczność Mini-
sterstwu Obrony Narodowej, Inspektoratowi 
Wsparcia Sił Zbrojnych, ks. ppłk. Majce, po-
przednim proboszczom, żołnierzom brygady 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wy-
budowania kościoła, w którym żołnierze i ich 
rodziny będą mogli słuchać słowa Bożego oraz 
przystępować do sakramentów świętych.
Biskup Guzdek podkreślił, że kościół jest 
miejscem, w którym wierni uczą się pokoju 
i braterstwa, gdzie słyszy się słowa prawdy 
o grzechu i o miłosierdziu Bożym. – Świą-
tynia jest szkołą miłości i służby drugiemu 
człowiekowi. Warto przypomnieć, że w ko-
ściołach ludzie uczą się wrażliwości i miłości 
miłosiernej. Ta miłość jest pełniona nie od 
święta, ale dzień po dniu – zauważył.
Ordynariusz wyraził nadzieję, że właściwą 
rolę spełni także zaplecze duszpasterskie. – 
Chodzi o to, aby życie parafialne nie kończy-
ło się przy ołtarzu, ale by wzorem pierwszych 
wspólnot chrześcijańskich istniała możliwość 
spotkania się żołnierzy, ich rodzin oraz kom-
batantów i weteranów z duszpasterzem. Za-
leży mi, by przy naszych kościołach wojsko-
wych powstawały Centra Pomocy Rodzinie 
Wojskowej – powiedział.
Na koniec zapewnił wszystkich parafian
o swojej modlitwie w ich intencji. – Modlę 
się, aby ta poświęcona przestrzeń tętniła ży-
ciem. Niech słowo Boże i sakramenty święte 
sprawowane w tej świątyni stają się źródłem 
natchnień do życia godnego i zgodnego
z duchem Ewangelii – powiedział.
Po homilii odbył się obrzęd konsekracji ołta-

Biskup Polowy Józef Guzdek poświęcił 11 czerwca kościół garnizonowy pw. 
św. Józefa w Nowym Glinniku i konsekrował ołtarz znajdujący się w świąty-
ni. W poświęceniu powstającego od 2000 roku kościoła uczestniczyła Beata 
Oczkowicz, wiceminister obrony narodowej. Na zakończenie Mszy św. Bi-
skup Polowy odznaczył osoby zaangażowane w budowę kościoła medalem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki i medalem „Milito pro Christo”.

Wieczernik dla wojskowej wspólnotyWieczernik dla wojskowej wspólnoty

Nowy Glinnik: bp Józef Guzdek poświęcił kościół pw. Nowy Glinnik: bp Józef Guzdek poświęcił kościół pw. ŚŚwiętego Józefawiętego Józefa

rza. Odśpiewana została Litania do Wszyst-
kich Świętych. Biskup Guzdek namaścił płytę 
ołtarza olejem krzyżma. Ks. ppor. Adam Tur 
ustawił naczynie z żarzącymi się węgielkami, 
które ordynariusz wojskowy zasypał kadzi-
dłem, jego woń wypełniła świątynię. Biskup 
Polowy okadził ołtarz, który następnie zo-
stał nakryty obrusem. Ks. Piotr Majka zapalił 
świece ołtarzowe, a we wnętrzu świątyni za-
palone zostały wszystkie światła.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
kapelani ordynariatu polowego, m. in. dwaj 
dziekani ks. płk Zenon Surma, dziekan In-
spektoratu Wsparcia, i ks. ppłk Grzegorz 
Krupski, dziekan Wojsk Lądowych, oraz ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej. Obecni 
byli także dawni proboszczowie parafii woj-
skowej, którzy pełnili posługę wśród żołnie-
rzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Nie 
zabrakło także kapłanów z pobliskich parafii 
cywilnych. Obecny był także o. Bogdan Wa-
liczek, paulin, który wygłosił nauki w związ-
ku z misjami parafialnymi odbywającymi się
w Nowym Glinniku, a także brat ks. płk. Maj-
ki, br. Leszek Majka.
W uroczystym poświęceniu kościoła wzięli 
udział: Beata Oczkowicz, podsekretarz sta-
nu w ministerstwie obrony narodowej, gen. 
broni Edward Gruszka, szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, płk Tadeusz Przybysz, 
szef sekretariatu wiceminister Oczkowicz, płk 
Piotr Filewski, szef infrastruktury Inspektoratu 
Wsparcia SZ, płk Stanisław Kaczyński, dowód-
ca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, dowód-
cy poszczególnych jednostek brygady, żoł-
nierze i pracownicy wojska z rodzinami oraz 
wierni i sympatycy parafii w Nowym Glinniku.
Przed błogosławieństwem bp Guzdek wyra-
ził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania kościoła garnizonowego. 
Odznaczył gen. broni Edwarda Gruszkę i ks. 
ppłk. Piotr Majkę medalem bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, a płk. Piotra Filewskiego medalem 
„Milito pro Christo”. Wyrażając wdzięczność 
całej wspólnoty parafialnej wręczył wicemi-
nister Beacie Oczkowicz medal pamiątkowy 
„Św. Jan Paweł II – syn oficera Wojska Pol-
skiego” oraz album o katedrze polowej.
Wszystkim przybyłym gościom za pomoc
i udział w uroczystości podziękował ks. Maj-
ka – proboszcz parafii wojskowej.

Krzysztof Stępkowski
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W dniach 15-16 czerwca odbyła się w Krakowie doroczna odprawa kapelanów Ordy-
nariatu Polowego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą sprawowaną w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Eucharystii koncelebrowanej przez uczestni-
ków odprawy przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Mszę św. poprzedziło 
Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Odprawa kapelanów Ordynariatu PolowegoOdprawa kapelanów Ordynariatu Polowego

Wojsko musi mieć broń, ale musi też mieć duchaWojsko musi mieć broń, ale musi też mieć ducha

W homilii ks. Franciszek Ślusarczyk, kustosz 
łagiewnickiego Sanktuarium, nawiązując 
do nakazu Jezusa, aby na cios odpowiadać 
nadstawieniem drugiego policzka, przy-
pomniał, że taką postawę reprezentował
m.in. bł. ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik za 
wiarę, kapelan „Solidarności” jeden z tysię-
cy żołnierzy-kleryków wcielanych do wojska 
w latach PRL-u. – Chrystusowe wezwanie 
do nadstawiania drugiego policzka nie jest 
wezwaniem do bierności wobec tych, którzy 
są zaślepieni nienawiścią, lecz wezwaniem 
do tego, byśmy umieli zło dobrem zwycię-
żać. Byśmy sile fizycznej potrafili przeciwsta-
wić siłę ducha, prawość sumienia, wierność 
bożemu prawu, gotowość do pojednania
i przebaczenia – powiedział.
Ks. Ślusarczyk wyznał, że sam musiał spędzić 
dwa lata w jednostce kleryckiej w Brzegu
w ramach represji wobec alumnów przygo-
towujących się w seminariach do przyjęcia 
sakramentu kapłaństwa. Przywołał wspo-
mnienia z tego czasu i słowa jednego z ofi-
cerów politycznych, że przyczyną dla której 
zostali powołani do wojska jest postawa me-
tropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, 
który wstawiał się za robotnikami i studenta-
mi oraz upominał się o możliwość przejścia 
dorocznej procesji Bożego Ciała przez kra-
kowski Rynek, wbrew zakazowi władz.
– Dziś na szczęście jest to już dość daleka 
historia, a dla żołnierza jest należne miej-
sce we wspólnocie Kościoła Chrystusowego,
w którym posługują kapelani – powiedział.
Zwracając się do kapelanów podkreślił, że 
stoją oni u boku żołnierzy, strzegąc ich we-
wnętrznej wolności. Przestrzegał, że jeśli
w sercach „zagnieździ się arogancja, brak 
kultury, wulgarność i cwaniactwo to nie za-
słoni tego żadna dystynkcja, ani odznacze-
nie”. – Najważniejsza linia frontu to linia pra-
wego sumienia i wierność Bożemu prawu, 
dlatego przygotowując się do Roku Miłosier-
dzia prośmy już dzisiaj o dar miłosiernych 
oczu, dłoni, myśli i serc. Prośmy pokornie 
o wolność od głupoty, zemsty i nienawiści 
– zaapelował. Po Mszy św. ks. prof. Edward 
Staniek wygłosił katechezę na temat Bożego 
Miłosierdzia.
Następnie kapelani uczestniczyli w odprawie, 
podczas której omówione zostały bieżące 
sprawy duszpasterstwa wojskowego. Wrę-
czone zostały również dekrety związane ze 
zmianami personalnymi w diecezji polowej.
Po odprawie kapelani udali się na spotkanie 
z kard. Stanisławem Dziwiszem, metropo-
lią krakowskim, które odbyło się w kaplicy
w pałacu biskupów krakowskich przy ul. 
Franciszkańskiej 3. Wielokrotnie modlił się 
tam kard. Karol Wojtyła, kiedy pełnił posłu-

gę metropolity krakowskiego. Kard. Dziwisz 
podkreślił we wspomnieniu o św. Janie Pawle 
II, że był On człowiekiem modlitwy i zawie-
rzenia. – Cieszę się, że tu jesteście, bo Papież 
bardzo cenił wojsko. Uważał, że żołnierze to 
ludzie oddani sprawie, ludzie z charakterem 
– powiedział kard. Dziwisz.
Metropolita krakowski podziękował kape-
lanom za ich posługę wśród żołnierzy i funk-
cjonariuszy służb mundurowych oraz ich ro-
dzin. – Wojsko potrzebuje kapelanów – pod-
kreślił. – Wojsko musi mieć broń, ale musi też 
mieć ducha.
W imieniu kapelanów za możliwość nawie-
dzenia kaplicy i spotkanie podziękował bp 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy wyraził też 
wdzięczność za przekazanie przez kard. Dzi-
wisza relikwii św. Jana Pawła II dla kościoła 
garnizonowego w Wesołej.

Przed południem drugiego dnia odprawy 
kapelani odwiedzili Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”, mieszczące się na tere-
nie dawnej fabryki Solvay, gdzie w czasie
II wojny światowej pracował Karol Wojtyła. 
Zwiedzili m.in. salę, w której opowiedziana 
jest historia Całunu Turyńskiego, najnowsze 
dowody naukowe na autentyczność płótna 
i jego zgodność z ewangelicznymi opisami 
Męki Chrystusa.
Kapelani zwiedzili także Muzeum św. Jana 
Pawła II, w którym zgromadzono pamiątki
i rzeczy osobiste Papieża-Polaka, licznie za-
prezentowane są tam także dary, które otrzy-
mywał podczas trwania pontyfikatu. Przed 
Mszą św. duszpasterze wojskowi nawiedzili 
także Sanktuarium św. Jana Pawła II. O jego 
historii, budowie i obecnym życiu opowie-

dział ks. Jan Kabziński, prezes Centrum Jana 
Pawła II i kustosz Sanktuarium.
W południe kapelani koncelebrowali ze swo-
im ordynariuszem Mszę św. W homilii bp 
Guzdek przypomniał, że Jan Paweł II zwracał 
szczególną uwagę na rolę modlitwy w życiu 
kapłanów. – Wiara bez modlitwy więdnie
i obumiera. Dlatego Jan Paweł II nie tylko 
rozważał o modlitwie i zachęcał do niej, ale 
sam nieustannie trwał na modlitwie – po-
wiedział.
Ordynariusz wojskowy przytoczył m.in. frag-
ment wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskie-
go, który miał okazję widzieć twarz papieża 
pogrążonego w modlitwie w jego prywat-
nej kaplicy w Pałacu Apostolskim. – Żadne 
kazanie najmądrzejsze i najpiękniejsze nie 
wywarło na mnie tak wielkiego wrażenia, jak 
ten modlący się Papież z Polski – przywołał 
słowa Kuriera z Warszawy bp Guzdek.
Biskup Polowy zachęcał kapelanów, aby wi-
zyta w prywatnej kaplicy arcybiskupów kra-
kowskich oraz nawiedzenie Sanktuarium św. 
Jana Pawła II były okazją do refleksji nad zna-
czeniem modlitwy w życiu kapłana. – Jeszcze 

bardziej niech staną się okazją do rachunku 
sumienia z tego, czy i jak się modlę? Czy 
odmawiam codziennie brewiarz, liturgiczną 
modlitwę Kościoła, do której zobowiązałem 
się w czasie święceń diakonatu, czy codzien-
nie odprawiam Mszę św. niezależnie od po-
siadanej intencji, wreszcie czy wierzę w moc 
modlitwy i uczę modlitwy powierzonych mi 
wiernych? – pytał bp Guzdek.
Zapewnił kapelanów o swojej modlitwie
w ich intencji i zachęcił do dbania o właści-
wą formację duchową – swoją i wiernych 
powierzonych kapelańskiej pieczy.
Msza św. w Sanktuarium była ostatnim 
punktem dorocznej odprawy kapelanów Or-
dynariatu Polowego. 

Krzysztof Stępkowski
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Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł  w swojej 
encyklice przesłanie o aktualności  posłania 
misyjnego, o obowiązku poznawania i gło-
szenia Ewangelii. Kongres Misyjny był oka-
zją do upamiętnienia przypadającej w roku 
2016-1050. rocznicy chrztu Polski i wpisał 
się w duchowe przygotowanie do spotkania
z papieżem Franciszkiem podczas Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. 
Hasło „Radość Ewangelii źródłem misyjnego 
zapału” nawiązujące do adhortacji apostol-
skiej „Evangelii gaudium” zachęca nas by-
śmy odnowili zapał misyjny i świadomość 
misyjnej natury Kościoła.
Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, 
największy ze współczesnych misjonarzy, 
który przez cały swój pontyfikat spieszył do 
ludzi, na wszystkich kontynentach, by nieść 
im wiarę nadzieję i miłość chrześcijańską.
IV Kongres Misyjny został zorganizowany 
przez Komisję KEP ds. Misji oraz Papieskie 
Dzieła Misyjne, uczestnikami byli biskupi, dy-
rektorzy diecezjalni PDM i delegaci biskupa 
ds. misji, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry 
i bracia z wielu zgromadzeń, klerycy WSD, mi-
sjonarki i misjonarze, wierni świeccy, młodzież 
zaangażowana w dzieła misyjne oraz dzieci.
W pierwszym dniu obrad 12.06 odbyła się 
sesja naukowa, na Uniwersytecie im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na 
spotkanie przybyło ok. 700 osób zaangażo-
wanych w działalność misyjną. 

W postawie „wyjścia”
Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji, otwierając sym-
pozjum na UKSW modlitwą, życzył aby IV 
Krajowy Kongres Misyjny stał się zaczynem 
i przyniósł ożywienie działalności misyjnej 
na rzecz misji ad gentes. Bp Jerzy Mazur 
przypomniał m.in. słowa Papieża Franciszka: 
„Marzę o „opcji misyjnej”, zdolnej przemie-
nić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład za-
jęć, język i wszystkie struktury kościelne stały 
się odpowiednią drogą bardziej dla ewange-
lizowania współczesnego świata, niż do za-
chowania stanu rzeczy… by duszpasterstwo 
zwyczajne we wszystkich swych formach 
było bardziej ekspansywne i otwarte, by do-
prowadziło pracujących w duszpasterstwie 
do nieustannego przyjmowania postawy 
«wyjścia» i w ten sposób sprzyjało pozytyw-
nej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, 
którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń „(EV nr 
27). Ks. biskup przypomniał, że św. Jan Pa-
weł II, patron Kongresu był odważnym, nie-
strudzonym misjonarzem i świadkiem Jezusa 
Chrystusa. Śmiało możemy go nazwać „pa-
pieżem misyjnego zapału”. Otwierał drzwi 

Chrystusowi swą modli-
twą, cierpieniem, przepo-
wiadaniem Bożego Słowa 
i miłością, którą darzył 
Kościół powszechny i całą 
ludzkość, mówił biskup.
A Benedykt XVI przypomi-
nał, że ten zapał jest „wyraźną oznaką dojrza-
łości wspólnoty Kościelnej” (Verbum Domini 
nr 95). Każda wspólnota jest «dojrzała» wów-
czas, gdy wyznaje wiarę, celebruje ją z rado-
ścią podczas liturgii, gdy żyje miłością i głosi 
bez wytchnienia Słowo Boże, aż po krańce 
ziemi, na peryferiach, wśród najuboższych
z ubogich”.
– Nie pozwólmy się okraść z zapału misyjne-
go – apelował ks. kard. Filoni prefekt Kongre-
gacji ds. Ewangelizacji Narodów, który prze-
kazał zebranym pozdrowienia od papieża 
Franciszka. – Jeśli nie jest się chrześcijaninem 
misyjnym, to w ogóle nie jest się chrześci-
janinem, mówił dalej kard., przypominając, 
że Kościół jest ze swej natury misyjny. – Po-
wszechne powołanie do świętości jest ściśle 
powiązane z powołaniem do działalności 
misyjnej – podkreślał. kard. Fernando Filoni.
Misja „ad gentes”, o której mówił Sobór Wa-
tykański II, jest nadal ważnym zadaniem Ko-
ścioła, gdyż ciągle jeszcze ponad 5 miliardów 
ludzi na całym świecie czeka na Ewangelię. 
Abp Henryk Hoser w swoim wystąpieniu pod-
kreślił rolę Kongregacji Ewangelizacji Narodów 
i Krzewienia Wiary. Sługa Boża Paulina Jaricot, 
inicjując Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywego 
Różańca, udowodniła, że udział w misji na od-
ległość jest możliwy i bardzo ważny. 
Ks. bp Jan Piotrowski, pasterz diecezji kie-
leckiej, mówił na temat: „Animacji, formacji 
i współpracy misyjnej”. Podkreślił, że każda 
osoba ochrzczona ma swoje powołanie misyj-
ne. – „Na mocy chrztu świętego wszyscy jeste-
śmy misjonarzami w swoich środowiskach”. 
– Natura Kościoła stanowi o jego dynamice, 
duchowym pięknie i ciągle czekających go 
wyzwaniach. A tym pierwszym wyzwaniem 
jest to, które sformułował i przekazał aposto-
łom Pan Jezus na Górze Wniebowstąpienia 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Aby to 
zadanie zrealizować w osobistym życiu chrze-
ścijańskim i we wspólnocie Kościoła, którą 
tworzymy, złączeni więzami chrztu potrze-
bujemy świadomości misyjnej, a ta rodzi się 
z animacji, solidnej formacji i dobrze pojętej 
współpracy – mówił ks. bp Jan Piotrowski.

Świadectwo Kościoła męczenników
Swymi doświadczeniami z pracy w krajach 
misyjnych podzielili się bp Jan Ozga – ordy-
nariusz Doumé-Abong’ Mbong w Kamerunie, 

Na krańce ziemi z zapałem

przedstawił sytuację duszpasterską w swej 
diecezji: 40 księży (w tym 30 miejscowych), 
ale aż 452 katechistów, na których spoczywa 
największa odpowiedzialność za ewangeliza-
cję. Ks. biskup zaznaczył, że obecnie toczą się 
procesy beatyfikacyjne dwóch takich świec-
kich współpracowników kościelnych. 
Arcybiskup Lahauru w Pakistanie Sebastian 
F. Shaw OFM, z Pakistanu przedstawił przej-
mujące świadectwo życia Kościoła w kraju, 
którego ludność wyznaje w większości islam. 
Chrześcijan jest tam zaledwie 2 procent,
z tego katolików – 1 proc. „A jednak jesteśmy 
widoczni i dajemy świadectwo m.in. dzięki 
naszym szkołom i szpitalom” – podkreślił
z dumą arcybiskup. Wspomniał o niedaw-
nych zamachach bombowych na kościoły
w jego kraju.
„Prosimy was o modlitwę za nas, abyśmy 
mogli wytrwać w wierze i czuć się blisko 
was, mimo wielkich odległości między nami” 
– prosił na zakończenie.

***
W czasie panelu dyskusyjnego na temat „Jak 
odnowić zapał misyjny” zastanawiano się 
nad nowymi formami współpracy i integracji 
środowisk misyjnych, roli Papieskich Dzieł Mi-
syjnych w posłudze misyjnej Kościoła, a tak-
że roli misjonarzy świeckich. Uczestnicy po-
dzielili się na 10 grup dyskusyjnych, według 
wybranych przez siebie zagadnień. Grupa I, 
której moderatorem był ks. dr Franciszek Ja-
błoński z Gniezna pochyliła się na tematem: 
Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce.
W spotkaniu uczestniczył bp. Paweł Sto-
brawa biskup pomocniczy diecezji opolskiej 
oraz bp Jerzy Mazur, księża i misjonarze 
oraz osoby z różnych diecezji zaangażowane
w animację i działalność misyjną. Ks. Fran-
ciszek Jabłoński przypomniał, że „Na mocy 
chrztu świętego wszyscy jesteśmy misjona-
rzami w swoich środowiskach”. 
Podkreślił, że jego powołaniem jest powoła-
nie do animacji, przygotowanie materiałów, 
konspektów, warsztatów dla animatorów 
którzy pracują w parafiach i innych wspól-
notach. Podkreślił wagę modlitwy w inten-
cji misji, wsparcie duchowe powinno być 
na pierwszym miejscu. Ważna jest animacja 
misyjna w parafii obejmująca dzieci komu-
nijne, Wspólnotę Żywego Różańca, Misyjne 
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Obrady IV Krajowego Kongresu Misyjnego pod hasłem „Radość 
Ewangelii źródłem misyjnego zapału” odbyły się w 50. rocznicę wy-
dania dokumentu soborowego Ad Gentes i w 25. rocznicę ukazania 
się encykliki papieża Jana Pawła II „Redemptoris Missio”. Rozpoczę-
ły się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 12 czerwca 
1915 r., a zakończyły 14 czerwca w Dzień Pański (niedziela). 

IV Krajowy Kongres MisyjnyIV Krajowy Kongres Misyjny

Przedstawiciele Ordynariatu Polowego Przedstawiciele Ordynariatu Polowego 
na IV Krajowym Kongresie Misyjnymna IV Krajowym Kongresie Misyjnym
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Apostolstwo Chorych i inne. Nadal aktualne 
jest hasło : Parafia jest „ olbrzymem, którego 
należy obudzić”. Ożywienie ducha misyjnego 
może się odbyć poprzez popularyzację życio-
rysów misjonarzy i ich świadectwo radości 
z posługi, która jest sensem ich życia. Wiele 
jest cennych akcji, które powinny być nadal 
popularyzowane, kolędnicy misyjni, koła 
misyjne dzieci, młodzieży. Zebrani wypełnili 
test z Misyjnego Rachunku Sumienia. Wspól-
ne pochylenie się nad pytaniami ze znajomo-
ści tematyki misyjnej pozwoliło doświadczyć 
tego, jak ważna jest praca wspólnotowa.
W III grupie dyskusyjnej, w której uczest-
niczyła przedstawicielka Ordynariatu po-
lowego, Danuta Bezrezowska, omawiane 
były „Nowe formy współpracy i integracja 
środowisk misyjnych”. Moderatorem tego 
spotkania był o. Tomasz Szyszka (UKSW). 
O. Tomasz Szyszka zaznaczył, że 2000 lat 
temu apostołowie zdawali sobie sprawę, iż 
ich protagonistą był Duch Święty, a oni, jako 
Jego współpracownicy potrzebują kolejnych 
współpracowników. W dzisiejszych czasach 
wyraźnie zauważa się odejście od starego 
sposobu rozumienia misji oraz współpracy
z dziełem misyjnym. Nie można jednak za-
pominać o tej tradycji, bo tylko korzystając
z niej można dojść do nowych form współ-
pracy z dziełem misyjnym. Rodzi się zatem ko-
nieczność dogłębnego przemyślenia dotych-
czasowych schematów współpracy misyjnej, 
do czego wezwany jest cały Kościół. Podmio-
ty misyjne, tj. Komisja Episkopatu Polski ds. 
misji, Papieskie Dzieła Misyjne, Krajowa Rada 
Misyjna, Instytut Życia Konsekrowanego, 
wolontriaty misyjne, ruchy i stowarzyszenia 
kościelne, inicjatywy półprywatne, ośrodki 
misjologiczne i in. nie mogą ze sobą konkuro-
wać. Jednak do współpracy potrzebne są nie 
tylko chęci i wiara, ale też i wiedza. 
Tradycyjne formy współpracy misyjnej to koła 
misyjne, parafialne, oazowe, wsparcie ma-
terialne, środki masowego przekazu, książ-
ki czasopisma, kalendarze, a nowe formy 
współpracy misyjnej – wobec zachodzących 
zmian w świecie – to promocja cyklicznych 
spotkań, sympozjów, kongresów, współ-
praca z krajowymi i zagranicznymi organi-
zacjami pozarządowymi, zaangażowanie
i współpraca z dziełem misyjnym na pozio-
mie krajowym i zagranicznym w wymiarze 
edukacyjnym, merytorycznym, finansowym.
 O swoich doświadczeniach mówił ks. Marek 
Miszkowski – 26 lat misji na Madagaskarze. 
Przed wyjazdem na misje, przez rok uczył się 
jęz. francuskiego w Paryżu. Na misje wyje-
chał bez żadnego przygotowania, ze strony 
Polski nie otrzymał żadnej pomocy, z kolei 
ze strony Francji otrzymał środki finansowe, 
m.in. na motocykl i samochód. Obecnie – 
jest na odwrót, misjonarze otrzymują dużo 
pomocy ze strony Polski. Wybudowali 28 
szkół, wykształcili 60 nauczycieli. Ks. Marek 
zaznacza, że pracujący na Madagaskarze 
misjonarze jego pokolenia czują już zmę-
czenie i „wypalenie”; oczekują wsparcia ze 
strony młodych misjonarzy i wolontariuszy. 
Wolontariusze z kolei, którzy deklarują swo-
ją pomoc, nie są odpowiednio przygotowani
i po krótkim czasie rezygnują, lub bez uprze-
dzenia nie przyjeżdżają w ogóle; a jednak 

trzeba po nich wyjechać – do lotniska jest 
1000 km – mówił ks. Miszkowski. To wyłą-
cza misjonarza na dwa dni z pracy. I właśnie
w tym miejscu jest widoczny brak współ-
pracy na linii Polska-Madagaskar. Potrzeba 
wolontariuszy – ale do wykonywania kon-
kretnej pracy, a nie tylko do ogólnej pomocy, 
bo takie stawianie sprawy nie daje efektów,
a generuje tylko koszty. 
W odpowiedzi na powyższy postulat za-
reagowała siostra z Zambii, Boromeuszka
(hospicjum, szkoły, przedszkola) opowiada-
jąc o tym, że długo zwlekała z założeniem 
facebooka. Ale zdecydowała się, i tam in-
formuje o wydarzeniach, utworzyła zakładki 
intencji modlitewnych, poszerzyła krąg zna-
jomych, ośrodek jest zauważony „w sieci”, 
dzięki czemu łatwiej może zorganizować 
zbiórkę na konkretne małe potrzeby – np. 
mleko dla noworodków. 
Z kolei ks. Antoni Niemiec – (28 lat w Brazy-
lii) od dwóch lat pracuje w Radzie Misyjnej 
Brazylii i praca w tej strukturze znakomicie 
pomaga w integracji środowisk misyjnych. 
Rady Misyjne współpracują z Radami Para-
fialnymi i Diecezjalnymi, z Instytutami Teolo-
gicznymi i Misjologicznymi. Jako misjonarz 
zaznaczył, że będąc na urlopie nie spotyka 
się z zaproszeniami do polskich parafii, by 
móc opowiadać o swoim dziele parafianom 
czy młodzieży. W Polsce o misjach mówi się 
tylko w tygodniu Misyjnym i podczas zbió-
rek parafialnych. Potwierdził to zjawisko o. 
Bartłomiej Cudziłło (WSD Katowice), który 
jako kleryk został posłany do Zambii. Przed 
wyjazdem odwiedzał parafie i jego doświad-
czenie mówi, że ludzie w Polsce są chętni do 
pomocy i przejawiają zainteresowania misją. 
Należy tylko zainteresować proboszczów 
misjami. Ważne jest połączenie „starego”
z „nowym”. Internet – jako źródło informacji
i nośnik wiedzy jest doskonałym tego przykła-
dem. Takie nośniki jak: płyty DVD, pendrive’y,
rzutniki, ekrany – są łatwe w transporcie. 
O. Cudziłło dodał, że mamy nowe zjawisko 
– migracji – z którym należy się zmierzyć. 
Boimy się tej wielokulturowości, kosztów,
a praca wśród migrantów – to doskonałe 
miejsce do pracy dla misjonarza. 
S. Mariola Mierzejewska – (20 lat w Zambii) 
– nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi 
ks. Miszkowskiego opowiedziała, w jaki spo-
sób rekrutuje wolontariuszy. Na facebooku 
umieściła stronę ośrodka, zdjęcia, określiła 
pola pracy, gdzie potrzebują wolontariuszy. 
Osoba zainteresowana wypełnia ankietę, po 
czym siostry rozpatrują zgłoszenia i podpisu-
ją kontrakt lub nie…
O. Wiesław Gron – redemptorysta (24 lata
w Brazylii) potwierdza konieczność nawiąza-
nia współpracy z misjonarzami przebywający-
mi na urlopie w Polsce. Należy wykorzystywać 
inicjatywy i wiedzę misjonarzy, zapraszając 
ich do przedszkoli, szkół, parafii itp. 
Pierwszy dzień Kongresu zakończyła uroczy-
sta Msza św. w katedrze warszawsko-pra-
skiej pod przewodnictwem abp. Celestino 
Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 
W koncelebrze wzięli udział m.in. kard. Fer-
nando Filoni oraz księża biskupi z zagranicy, 
abp. Henryk Hoser, gospodarz świątyni, bp 
Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episko-

patu Polski ds. Misji, bp Jan Ozga z Kameru-
nu, bp Wiesław Lechowicz, odpowiedzialny 
za opiekę nad Polonią i ponad stu kapłanów. 
Asystę liturgiczną przygotowali klerycy WSD 
Warszawa-Praga.
Ks. abp Celestino Migliore przypomniał po-
stać misjonarza, któremu Polska zawdzięcza 
swój chrzest – św. Wojciecha. Zachęcił Ko-
ściół w Polsce do otwarcia się na misje. Po 
homilii Nuncjusz Apostolski wraz z ks. kar-
dynałem Fernando Filonim wręczyli krzyże 
misyjne dwojgu misjonarzom z diecezji war-
szawsko-praskiej.

Trzy stacje kongresowe
W sobotę 13 czerwca 2015 r. IV Kongres 
Misyjny odbywał się w trzech stacjach misyj-
nych. Stacja Dziecięca usytuowana była na 
Torwarze. Szacuje się, że ponad 5 tys. dzieci 
z różnych środowisk i grup misyjnych z całej 
Polski przyjechało, by z bliska poznać pracę 
misjonarzy. Stację tę przygotowały Papieskie 
Dzieła Misyjne Dzieci oferując im warszta-
ty, quizy, a nawet możliwość przebrania się
w stroje z różnych regionów świata. To wiel-
kie misyjne święto, było świętem wspólnoty 
wiary i radości. 
Ciekawostką animacyjną było zaprezentowa-
nie plastycznie „pociągu”, który zatrzymał 
się na stacji Kongres jako symbol pociągania 
innych do wiary, nadziei i miłości oraz dzie-
lenia się z najbiedniejszymi rówieśnikami na 
całym świecie. 
Ks. Rafał Markowski biskup pomocniczy ar-
chidiecezji warszawskiej przewodniczył uro-
czystej Mszy św., podziękował dzieciom za ich 
misyjny zapał, prosząc jednocześnie o modli-
twę za ich rówieśników w różnych częściach 
świata. Wielką atrakcją Kongresu na Torwarze 
był most audiowizualny, za pomocą którego 
dzieci połączyły się ze swoimi ze swoimi ró-
wieśnikami w Afryce, Azji, Oceanii i Amery-
ce Południowej, wymieniając się wzajemnie 
pozdrowieniami. Urozmaiceniem spotkania 
kongresowego był koncert Zespołu „Dzieci
z Brodą” pod kierownictwem Joszki Brody. Na 
zakończenie kongresu „dziecięcego” odmó-
wiono różaniec misyjny w intencji pokoju i so-
lidarności pomiędzy ludźmi na całym świecie 
i wypuszczeniem balonów w kolorach pięciu 
kontynentów z przesłaniem, aby Ewangelia 
dotarła do każdego zakątka świata.
Stacja Młodzieżowa kongresu – to Bazyli-
ka Najświętszego Serca Jezusowego przy 
ulicy Kawęczyńskiej. Tutaj też przybył kard. 
Fernando Filoni, wysłuchano świadectw 
młodych misjonarzy – odbyły się występy 
zespołów misyjnych. Po odmówieniu wspól-
nie koronki do Miłosierdzia Bożego grupy 
młodzieżowe przybyły na pl. Grzybowski 
do kościoła Wszystkich Świętych, by wspól-
nie, zaraz po nabożeństwie czerwcowym 
wspólnie z dorosłymi uczestnikami Kongresu 
uczestniczyć we Mszy św., a następnie prze-
wieźć Krzyż i Ikonę – znaki ŚDM do kościoła 
Świętego Krzyża. Tam też, jako ostatnie wy-
darzenie przystanku dla młodzieży odbył się 
Apel Jasnogórski. Stacja Dorosłych odbyła
w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzy-
bowskim. Przejmującym wydarzeniem tego 
dnia były świadectwa misjonarzy przekazane 
za pomocą internetu. 
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Jarosław Wiśnicki: Czym spowodowa-
na była decyzja Księdza o biegunowej 
zmiany życia, o wstąpieniu pasjonata 
żołnierskiego rzemiosła do seminarium 
duchownego?
– Ks. por. Marek Rycio: Gdybym nie spotkał 
Jezusa Chrystusa twarzą w twarz to nigdy 
bym nie został księdzem a później wojsko-
wym kapelanem. Bardzo rzadko się zdarza, 
że Chrystus otwarcie kogoś powołuje. Gdy 
pokazuje mu siebie i do niego przemawia, 
to jest wielka rzadkość. On osobiście do 
mnie przyszedł. Mam namacalne ślady, że 
Bóg uchronił mnie przed złym. Sprawił, że 
nie jestem kaleką, że żyję. Po tym spotkaniu 
wszystko rzuciłem i wstąpiłem do semina-
rium. Wiem, że głosząc Ewangelię, głoszę 
Jego, bo Go widziałem, bo Go znam.

Jak Księdza rodzina przyjęła decyzję
o wstąpieniu do seminarium?
– Mój tato nie żyje od kilkudziesięciu lat. Moją 
mamę poinformowałem w dość niecodzien-
ny sposób. Otóż oznajmiłem jej to, przyjeż-
dżając do domu rodzinnego po półrocznym 
pobycie w seminarium. Nie dowierzała, lecz 
po chwili zaakceptowała moją decyzje. Dziś 
jest ze mnie dumna. 
Po dekadzie służby wojskowej zniknię-
cie Księdza z życia społeczności żołnier-
skiej wychowanków oraz kadry dowód-
czej, wywołało przeróżne spekulacje. 
Mówiono, że ksiądz wyjechał, że wszedł 
w struktury przestępcze a nawet, pa-
miętam, mówiono, że nie żyje. Jednakże 
nikt nie mówił, ba, nawet nie przypusz-
czał, że komandos przywdział sutannę. 
Odnalezienie „nieugiętego” komando-
sa w nowej roli było dla nas ogromnym 
przeżyciem. 

– Zniknąłem z życia wielu ludzi, aby narodzić 
się na nowo, stając się innym człowiekiem. 
Tak też się stało, gdy wstąpiłem do Wyższe-
go Seminarium Duchownego imienia Jana 
Pawła II Diecezji Siedleckiej.
Czy stawiane przez Księdzem wymaga-
nia różniły się od standardowej drogi 
ludzi idących za głosem powołania?
– Zdecydowanie tak. Z uwagi na mój wiek
i życiowy dorobek decyzję o podjęciu studiów 
w seminarium musiał podjąć ks. bp Zbigniew 
Kiernikowski, biskup siedlecki. Przychylił się 
do mojej prośby, zaufał, umożliwiając rozpo-
częcie nowego życia.
Jak wyglądało odnalezienie się Księ-
dza w zupełnie innej rzeczywistości. 
W ciszy seminaryjnych murów, bez bro-
ni, bez odgłosów pola walki?
– To prawda, życie seminaryjne różniło się
i to znacznie od codziennej marszruty woj-
skowej. W decyzji o wstąpieniu do semina-

Mój dowódca kapelanemMój dowódca kapelanem
Rozmowa z ks. por. Markiem Rycio, proboszczemRozmowa z ks. por. Markiem Rycio, proboszczem
parafii wojskowej w Bielsku-Białejparafii wojskowej w Bielsku-Białej

Niebywała historia człowieka, który będąc pasjonatem wojska, żywą legendą elitar-
nych jednostek specjalnych, nagle znika, by wrócić do wojska jako ksiądz. Dzisiaj służy 
Bogu i ojczyźnie. 

Dr Helena Pyz, wieloletnia misjonarka z Oś-
rodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya 
w Indiach, gdzie pracuje od 1989 r., opowie-
działa o swoim powołaniu, które pojawiło 
się dość nieoczekiwanie, a na dodatek jej 
niepełnosprawość nie pomagałą w podjęciu 
tej decyzji (od dziecka choruje na chorobę 
Heinego-Medina). 
Ks. Jacek Olszak od 15 lat opiekuje się pa-
rafią znajdującą się na wysokości 2,5 tys. m 
n.p.m., w peruwiańskich Andach, z 95 wio-
skami. Parafię objął po 36 latach nieobecno-
ści kapłana w ogóle. Z przejęciem opowiadał 
o swojej „pracy u podstaw”. 
Tamtejsi parafianie, doświadczeni okru-
cieństwem terroru oddziałów Świetlistegio 
Szlaku bardzo pragną, aby okazać im zain-
teresowanie, być blisko ich potrzeb i trudów 
codziennego życia. 
S. Dawida Strojek ze Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebnic Ducha Świętego opowiadała o swojej 
posłudze w Papui-Nowej Gwinei wśród ludzi 
zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. 
Szczególną opieką otacza ich dzieci oraz sie-
roty po tych, którzy zmarli wskutek tej cho-
roby. Zgromadzenie s. Dawidy troszczy się 
również o kobiety. Aby zapewnić im godniej-
sze miejsce w tamtejszym społeczeństwie 
organizując dla nich warsztaty aktywizacyj-
ne (rachunkowość, szycie, gotowanie), pro-
wadzi naukę czytania i pisania (ok. 40 proc. 
mieszkańców to analfabeci). 
Szymon Hołownia, który w 2013 roku zało-
żył fundację Kasisi (tak nazywa się sierociniec
w Zambii), a w następnym roku fundację 

Dobra Fabryka, dziennikarz, publicysta i spo-
łecznik ze swadą i zacięciem dziennikarskim 
opowiadał o niesieniu pomocy, o dzieleniu się 
dobrem. Fundacje założone przez Szymona 
Hołownię pomagają w prowadzeniu domu 
dla osieroconych i chorych dzieci w Zambii.
Będąc tylko kilka minut na tym wykładzie 
można wynieść tak wiele…

Misyjny Ordynariat Polowy
Ordynariat Polowy zaangażował się w uczest-
nictwo w Kongresie wysyłając z poszczegól-
nych parafii wojskowych grupy dziecięce, 
młodzieżowe i grupę dorosłych. I tak: parafia 
wojskowa pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej 
Warszawa Bemowo wydelegowala grupę
30 dzieci; parafia wojskowa pw. św. Józefa
z Legionowa wysłała grupę 45 dzieci; parafię 
wojskową pw. Wniebowzięcia NMP w Skier-
niewicach reprezentowała 40 osobowa gru-
pa młodzieżowa; parafia wojskowa pw. św. 
Gabriela Archanioła w Zegrzu wydelegowała 
autokar z grupą dorosłych. 
Zespół Misyjny Ordynariatu Polowego włą-
czył się w sprawy organizacyjno-logistycz-
ne i udzielał się misyjnie przy recepcji stacji 
dla dorosłych, wspierany przez Dyrektora 
Zespołu, ks. prał. płk. Zbigniewa Kępę oraz 
10 innych osób, które włączyły się w grupę 
reprezentującą Ordynariat Polowy. 
14 czerwca był niedzielą kongresową, pod-
czas której odbywały się w archidiecezjach
i diecezjach wydarzenia związane z IV Krajo-
wym Kongresem Misyjnym, m.in. Msze św. 
kongresowe i festyny misyjne. 

W niedzielę misyjną w Katedrze Polowej
o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Msza św. 
w intencji misji i misjonarzy, której przewod-
niczył i homilię wygłosił ks. prał. płk Zbigniew 
Kępa Dyrektor Zespołu Misyjnego Ordynaria-
tu Polowego. Po Mszy św. uczestnicy Kongre-
su reprezentujący Ordynariat Polowy odbyli 
spotkanie podsumowujące to wydarzenie. 
Czy pragnienie bp. Jerzego Mazura SVD, 
przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji, który na początku Kongresu życzył 
aby ten „Kongres stał się zaczynem i przyczy-
nił się do pogłębienia świadomości misyjnej 
i większego zaangażowania na rzecz misji 
ad gentes, w nową ewangelizację, animację 
i współpracę misyjną” się spełni? Wszyscy 
uczestnicy zgodnie modlili się w tej intencji. 
W 97 krajach świata pracuje obecnie 2065 
polskich misjonarek i misjonarzy. Najwięcej, 
bo 840, pracuje w Afryce (w takich krajach 
jak: Kamerun, Zambia, Madagaskar, Tanza-
nia, Republika Południowej Afryki). W Ame-
ryce Południowej i Środkowej jest 804 pol-
skich misjonarzy, w tym 445 zakonników 170 
kapłanów fidei donum, oraz 167 sióstr i 22 
osoby świeckie. Na terenie Azji jest obecnie 
332 misjonarzy w tym najwięcej w Kazach-
stanie, Japonii i na Filipinach, zaś w Ameryce 
Północnej jest zaledwie 18 misjonarzy.
Uczestnicy IV Kongresu Misyjnego, umocnie-
ni modlitwą, wspólnotową więzią – niczym 
ewangeliczni siewcy – wyruszyli „na krańce 
ziemi” i do swoich małych ojczyzn ducho-
wych – parafii, z radością i zapałem.

Maria Koziarska, Danuta Berezowska/jes 
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rium, jak i podczas nauki, wspomagał i pro-
wadził mnie Jezus. Początek był trudny, jak 
w każdej nowej społeczności. Przygotowanie 
do życia konsekrowanego jest czasem prze-
miany i głębszego poznania Zbawiciela.
Pułkownik Tomasz Łysek, dziś dowódca  
9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawcze-
go, w czasie kiedy Ksiądz był komando-
sem porucznik i dowódca naszej kom-
panii, na kierunku działania specjalne
i rozpoznanie na łamach „Polski Zbroj-
nej” tak wspominał dawne czasy: „Byli-
śmy z Markiem w jednej grupie kadrowej 
bolesławieckich komandosów, a potem 
spotkaliśmy się ponownie w poznań-
skim centrum. Pamiętam, że wszystko 
robił na 120 procent i nieustannie pod-
nosił poprzeczkę. Jak ćwiczyliśmy walkę 
wręcz, musieliśmy uważać, bo dla niego 
to nie była zabawa. Podobnie było ze 
wspinaczką czy skokami spadochrono-
wymi. W Poznaniu kadeci nazywali go 
killerem, bo w niczym nie im odpuszczał. 
Bardzo serio traktował wojsko”. Czy 
wraca Ksiądz pamięcią do tamtych lat?
– Tak, to był czas w którym hartowały się 
charaktery, w którym cementowały się przy-
jaźnie (uśmiech). 
Ksiądz idąc przez życie nieustannie się 
doskonaląc, realizuje wezwanie św. 
Jana Pawła II, który częstokroć w swych 
homiliach przypominał: „Musicie wy-
magać od siebie nawet jeśli inni nie wy-
magają”.
– To prawda. Już po maturze wstąpiłem do 
elitarnej Szkoły Chorążych Wojsk Zmecha-
nizowanych przy Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych imienia Rodziny Nalazków w El-
blągu. Na pierwszym roku byłem w ścisłej 
czołówce, ciężko pracując by dostać się 
do plutonu kadetów szkolonych do służby
w działaniach specjalnych. By osiągnąć ten 
cel, musiałem prezentować wysokie walory 
intelektualne zdając wyśmienicie kolejne eg-
zaminy oraz osiągnąć i utrzymywać spraw-
ność fizyczną umożliwiającą mi wstąpie-
nie w szeregi elity Sił Zbrojnych. Spełniłem 
wszystkie stawiane przede mną wymogi
i znalazłem się wśród nietuzinkowych ludzi, 
oddanych bez reszty służbie. Szkołę ukończy-
łem jako prymus ze srebrną oznaką wzoro-
wego kadeta. Seminarium ukończyłem z bar-
dzo dobrymi wynikami. W Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała 
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w której 
studiowałem, by zostać kapelanem wojsko-
wym, uczestniczyłem notabene z pierwszą 
lokatą. A teraz wymagając od siebie więcej, 
piszę doktorat z historii powszechnej.
Należałoby również wspomnieć czasy 
żołnierskiej przygody, gdy w niewiel-
kim, elitarnym świecie komandosów, 
szczególnie zapamiętywano ludzi le-
gendy. Do takich należy Ksiądz. Moi ko-
ledzy, wówczas kadeci, służący nadal 
w formacjach specjalnych, z sentymen-
tem wspominają młodszego chorąże-
go Marka Rycio, naszego dowódcę: 
„Biegający po górach, człowiek guma, 
kamienna twarz, fighter – to niektóre 
synonimy określające Księdza z tam-
tych czasów. W naszą pamięć wryło 

się pierwsze spotkanie po zdanych eg-
zaminach do kompanii specjalnej na 
zbiórce przed „pałacykiem”. Krótkie 
żołnierskie przedstawienie się, okre-
ślenie oczekiwań i postawienie zadań 
bez cienia emocji, bez straszenia. Każ-
de szkolenie zaczynało się od osobistej 
demonstracji, podczas której wszyst-
ko wydawało się takie łatwe. Ale póź-
niej… Jak tu się przemieszczać czołga-
niem przez pełzanie w takiej prędkości, 
że podczas pokazu, by nadążyć za pro-
wadzącym należało truchtać, jak tu się 
wspinać po ścianie budynku, gdy nie 
widać podpór, jak tu zjechać na nartach 
między drzewami po muldach, gdy 
do tej pory narty widziane były tylko
w sklepie sportowym, jak tu przejść
a w zasadzie przebiec kolejny egzamin 
– 80 km w pełnym rynsztunku. Był z na-
mi zawsze. Dzięki temu nauczył nas 
wówczas chyba najważniejszego – ni-
gdy nie wymagaj od podwładnych cze-
goś, czego sam nie potrafisz wykonać. 
Jak Ksiądz wspomina tamte czasy?
– To był i zawsze będzie mój najwspanialszy 
etap w życiu żołnierza bez koloratki. Mam 
wielki sentyment do tamtych czasów. Ów-
cześnie porucznik Kuropaczewski, z którym 
miałem przyjemność służyć w 62. kompanii 
specjalnej w Bolesławcu, ściągnął mnie do 
poznańskiej szkoły. Przyjmując mnie, posta-
wił tylko jedno zadanie: masz być wzorem, 
gdy podasz komendę za mną wszyscy jak 
mur mają iść za tobą. To było wyzwanie
a zarazem lekcja życia. Najlepszym świadec-
twem tamtych czasów są przyjaźnie, które 
przetrwałe różne koleje losu. Do dziś dnia 
moi dowódcy, wykładowcy z którymi współ-
pracowałem jak również wychowankowie
z nostalgią wracają do tamtych lat. Będąc
w szkole oficerskiej miałem przyjemność 
spotkać swojego wychowanka, który we 
wrocławskiej uczelni był moim wykładow-
cą. To było kolejne serdeczne spotkanie po 
latach, pełne wspomnień i refleksji.
Czy instruktorowi spadochronowemu, 
nurkowania, narciarstwa, walki wręcz, 
wspinaczki wysokogórskiej i ratow-
nictwa z powietrza, dowódcy plutonu 
szkolnego działań specjalnych, żołnie-
rzowi elitarnej 62. kompani specjalnej 
COMANDO, krzewiącemu ducha oddania 
w służbie Ojczyźnie, przy tym realizujące-
mu swe pasje komandosowi z krwi i koś-
ci, nie brakuje żołnierki na co dzień?
– Dziś komandos jest księdzem. Księdzem 
kapelanem służącym Ojczyźnie poprzez po-
sługę skierowana do każdego napotkane-
go człowieka a zwłaszcza żołnierza. Jestem 
w środowisku, w którym wzrastałem, wśród 
ludzi z którymi niejedną kroplę potu wylałem. 
Jestem z nimi i dla nich, czegoż chcieć więcej?
Czy udaje się Księdzu łączyć pasję do 
munduru i posługę kapelana Wojska 
Polskiego?
– W środowisku tak mi bliskim ze względu na 
moją przeszłość jak i obecne posłannictwo 
występuje nie tylko w roli kapłana, lecz także 
starszego kolegi i doświadczonego żołnierza. 
Przed zostaniem kapelanem praktykowałem 
w parafii garnizonu Wędrzyn. To wspaniały 

okres mojego życia. Dzięki dobrodziejstwu 
księdza kapelana majora Szczepana Mado-
nia mogłem służyć bliźniemu jako żołnierz
i kapłan. Współdziałając na kanwie wojsko-
wej z żołnierzami 15. Batalionu Ułanów Po-
znańskich brałem udział, m.in. w szkoleniu 
z survivalu czy jako instruktor wspinaczki 
wysokogórskiej prowadziłem zajęcia wyso-
kościowe. Dziś służąc w garnizonie batalio-
nu powietrzno-desantowego poza posługą 
duszpasterską angażuję się również w pro-
ces szkolenia i nie są to tylko zajęcia z etyki 
(uśmiech). Chciałbym być wszędzie tam gdzie 
są żołnierze, gdzie trud i znój i pomagać w ich
życiu. Zorganizowałem – dopiero raczkujące – 
centrum pomocy rodzinie po misjach pokojo-
wych. Tworząc zespół psychologów i pedago-
gów, pomagamy żołnierzom i ich rodzinom 
uporać się ze stresem powodowanym uczest-
nictwem w misji jak i stresem powodowanym 
rozłąką zwłaszcza dla pozostających rodzin. 
Komandosi bielscy z racji wykonywania bar-
dzo trudnych i niebezpiecznych zadań w skła-
dzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego są 
w szczególny sposób narażeni na stres pola 
walki. Ich rodziny, będące ich wsparciem nie 
mniej a często bardziej przeżywają pobyt naj-
bliższych w kontyngencie. 
Rodzina parafialna 18 bielskiego batalionu 
powietrznodesantowego, której Ksiądz po-
sługuje, zyskała doświadczonego żołnierza 
i kapelana, który w pełni rozumie meandry 
życia wojskowego. 
Kapelan w wojsku jest kimś nieodzownym, 
szczególnie w trudnych chwilach, na misjach, 
wiążących się z wielkimi emocjami, z za-
grożeniem zdrowia i życia. Codzienne życie
w garnizonie, nie dla wszystkich jest drogą 
bez cierni i łez. Służąc rodzinom wojskowym 
w koloratce, jestem bliżej nich, zwłaszcza 
dzięki temu, że znam służbę wojskową od 
podszewki. Wiem, co w żołnierskiej duszy 
gra. Żołnierz to z jednej strony silny, twar-
dy człowiek, a z drugiej często potrzebuje 
ciepłego słowa, pochwały, podtrzymania na 
duchu. Nie może jedynie wykonywać rozka-
zów i być nieustannie karcony, bo wtedy traci 
chęć do służby. Szczególną rolę przywiązuję 
do sakramentu spowiedzi świętej, w któ-
rej następuje osobiste spotkanie z żołnierza
z Bogiem. Zadaniem księdza jest wysłucha-
nie, napełnienie nadzieją. Spowiedź bowiem 
nie jest jedynie rytuałem religijnym, lecz 
także rodzajem psychoterapii, wyrzuceniem
z siebie całego zła, oczyszczeniem.
Jakie nowe wyzwania stawia dziś 
ksiądz przed sobą? 
– Przede wszystkim chciałbym być jeszcze 
bliżej społeczności żołnierskiej. Pomagać im
w codziennym zmaganiu ze złem jak również 
rozwinąć działalność centrum pomocy ro-
dzinie po misjach pokojowych. To wspaniała 
instytucja, czyniąca wiele dobrego. Ponadto 
pragnę zakończyć prowadzenie prac wykoń-
czeniowych związanych z budową naszego 
kościoła, by służył ludziom na chwałę Bożą.
Bardzo dziękuje za rozmowę i przybli-
żenie historii komandosa w koloratce. 
Życzę dużo łask Bożych i niezłomności w 
dalszej posłudze kapelana wojskowego.

Rozmawiał Jarosław Wiśnicki
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Usankcjonowane bezprawie 
20 lipca 1944 r. oddziały 1. Frontu Biało-
ruskiego sforsowały Bug, zajęły Lubelsz-
czyznę i Podlasie. Po zorganizowaniu na 
tych terenach administracji i organów bez-
pieczeństwa Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego, utworzonego w Lub-
linie pod protekcją ZSRR, rozpoczęły się 
masowe represje skierowane przeciwko 
polskim formacjom niepodległościowym 
i strukturom cywilnym Polskiego Państwa 
Podziemnego. Na podstawie zawartego 
26 lipca 1944 r. porozumienia, PKWN od-
dawał obywateli polskich pod jurysdykcję 
wojskowych władz sowieckich. Nieco póź-

niej, 3 listopada 1944 r., działalności repre-
syjnej przeciwko przeciwnikom „ustroju 
demokratycznego” nadano pozory prawa. 
PKWN ogłosił tego dnia „Dekret o ochro-
nie państwa”, z mocą obowiązującą... od 
15 sierpnia 1944 r. Była to kpina z po-
wszechnie uznawanych zasad prawnych. 
Dokument ten postawił Armię Krajową 
i inne formacje niepodległościowe poza 
prawem. 
Z końcem lipca 1944 r. Kąkolewnicę, pod-
laską wieś jakich wiele, wybrał na swoją 
kwaterę sztab marszałka Konstantego Ro-

kossowskiego, dowódcy 1 Frontu 
Białoruskiego. Z kolei w paździer-
niku zainstalował się tam sztab
II Armii Wojska Polskiego z gene-
rałem Karolem Świerczewskim na 
czele. Ze sztabem sowieckimi przy-
szło NKWD, z polskim Sąd Wojskowy i In-
formacja Wojskowa WP. Do Kąkolewnicy, 
po wysiedleniu jej mieszkańców, poczęto 
zwozić aresztowanych żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego, zarówno z oko-
licy, także zza Buga, m.in. z 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty. Oprócz nich Polaków po-
dejrzanych „o działalność kontrrewolucyj-
ną”, także żołnierzy i oficerów II Armii WP, 

oskarżanych o współ-
pracę z Armią Krajową 
lub dezercję. Więźniów 
lokowano w zabudowa-
niach gospodarczych, 
piwnicach, strychach, 
pozbawionych ogrzewa-
nia ziemiankach. Pod-
dawano brutalnym, pro-
wadzonym w języku ro-
syjskim, przesłuchaniom,
zwykle w nocy, przez 
wiele godzin, z biciem 
i torturowaniem. Sąd 
Wojskowy II Armii WP 
skazał 144 żołnierzy AK, 
NSZ oraz II Armii WP. 61 
otrzymało karę śmierci, 

wykonano ją w stosunku do 43 skazanych. 
Wyroki zostały zatwierdzone przez gen. 
Karola Świerczewskiego i jego zastępcę, 
gen. Stanisława Popławskiego. 

Kaźń na uroczysku 
Wyroki wykonywano na uroczysku Baran. 
Grzebano tam również zakatowanych 
podczas śledztwa, także trudną do okre-
ślenia liczbę aresztowanych, których nie 
postawiono przed sądem. Śmierć znalazły 
tam liczne ofiary z ulokowanych w pobli-
żu Kąkolewnicy dwóch obozów NKWD. Na 

uroczysku zachowały się rowy, pozosta-
łości z czasów I wojny światowej. Wyko-
nawcy egzekucji skwapliwie z nich korzy-
stali. W styczniu 1945 r., przed ruszeniem 
ofensywy wojsk sowieckich i II Armii WP, 
rowy te zostały splantowane, a na miejscu 
zbrodni posadzono setki młodych sose-
nek. Pochówki ofiar były płytkie, wkrótce 
lisy i bezpańskie psy poczęły wygrzebywać 
ludzkie kości. Już latem 1945 r. dokumen-
tację na temat zbrodni zaczęli gromadzić 
członkowie podlaskiego inspektoratu Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość. To wte-
dy na terenie uroczyska stanął brzozowy 
krzyż. Bezpieka usuwała go w nocy, za 
jakiś czas pojawiał się nowy. Ofiarą walki
o prawdę o zbrodni w Kąkolewnicy stał się 
ks. Lucjan Niedzielak, duszpasterz oddzia-
łów operujących na terenie Inspektoratu 
Radzyń Podlaski AK; proboszcz w pobli-
skiej Polskowoli, który począł gromadzić 
relacje i materiały o tym, co się działo na 
uroczysku „Baran”. 5 lutego 1947 roku 
został zamordowany przez funkcjonariu-
szy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Radzyniu Podlaskim. Miał 
trzydzieści trzy lata.

Cząstkowa ekshumacja
W 1980 r. rodziny pomordowanych żoł-
nierzy NSZ wzniosły upamiętniającą ofia-
ry symboliczną mogiłę. W marcu 1990 
r. Prokuratura Rejonowa w Radzyniu 
Podlaskim wszczęła śledztwo w sprawie 
zbrodni kąkolewickiej. Miesiąc później 
dokonano cząstkowej ekshumacji jedynie 
w miejscu symbolicznej mogiły. Odkryto 
szczątki 12 mężczyzn w wieku 20-60 lat. 
Zamordowani mieli ręce i nogi związane 
metalowymi kablami, ręce wykręcone do 

Kąkolewnica to wieś położona między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzeczem. 
Na zachód od niej w sosnowym lesie znajduje się uroczysko Baran. Miejsce to, 
zwane Małym Katyniem Podlaskim, stanowi jeden z przykładów zbrodnicze-
go terroru systemu komunistycznego w latach 1944-1956. Od jesieni 1944 r.
do przełomu stycznia i lutego 1945 r. odbywały się tam egzekucje żołnierzy 
AK, NSZ, BCh, żołnierzy i oficerów z II Armii WP, mieszkańców okolicznych po-
wiatów uznanych przez komunistyczną władzę za wrogów. Ich wykonawca-
mi były jednostki NKWD i oddziały podległe Informacji Wojskowej II Armii 
Wojska Polskiego. Do dziś nie wiadomo ile pochowano tam ofiar; ostrożne 
szacunki mówią o kilkuset, podawane są też liczby 1300-1800. Śmierć zada-
wano katyńskim sposobem – strzałem w potylicę. Przez długie powojenne 
lata próbowano zgasić pamięć o dokonanej na uroczysku Baran zbrodni. Bez-
skutecznie. W 1980 r. na symbolicznej mogile ofiar zbrodni postawiono krzyż.
W 1990 r. w miejscu tym dokonano ekshumacji. Trzy lata później stanął tam 
pomnik: żeliwny krzyż, trzy tablice, wielki głaz, na którym widnieje napis: 
„O Panie, pomnij, że odszedłem w mękach i cierpieniu a los ten zgotował mi 
brat”. Rokrocznie w czerwcu na uroczysku Baran odbywają się uroczystości
w imię pamięci, prawdy. 

Uroczysko Baran – Podlaski Mały Katyń Uroczysko Baran – Podlaski Mały Katyń 

Pamięć nigdy nie umieraPamięć nigdy nie umiera

k j

Głaz pamięciGłaz pamięci

Homilię głosi ks. płk Andrzej DziwulskiHomilię głosi ks. płk Andrzej Dziwulski

Fo
t. 

Iz
ab

el
a 

Sa
do

kie
rs

ka

Fo
t. 

Iz
ab

el
a 

Sa
do

kie
rs

ka



11

Ks. abp Głódź święcenia kapłańskie otrzy-
mał 14 czerwca 1970 r. w białostockiej pro-
katedrze pw. Wniebowzięcia NMP z rąk bp. 
Henryka Gulbinowicza, administratora apo-
stolskiego części archidiecezji wileńskiej po-
zostającej w powojennych granicach Polski. 
To wtedy miał miejsce „pierwszy dzień nowej 
drogi życia w sakramentalnym zjednoczeniu 
z Chrystusem, który przez Ducha Świętego 
został nam dany” (abp Głodź). Rozpoczynał 
ją, mając za sobą doświadczenia dwuletniej 
służby wojskowej w kleryckich kompaniach 
w Kołobrzegu i Podujchach koło Szczecina, 
gdzie zdobył specjalizację sapera pontonie-
ra, a także trzymiesięczny pobyt w białostoc-
kim więzieniu, do którego trafił za udział 
w niepodległościowej, konspiracyjnej or-
ganizacji „Białe Orły”, zawiązanej w liceum
w Sokółce. 
Ks. Wojciech Tokarz, proboszcz gdańskiej pa-
rafii pw. Chrystusa Zbawiciela w wygłoszo-
nym podczas rocznicowej Mszy św. kazaniu 
ukazał poszczególne etapy drogi kapłańskiej 
i biskupiej abp. Głódzia, „typowego Pod-
lasiaka”, ukształtowanego w narodowych
i religijnych tradycjach ziemi, na którą od lat 
„bije blask Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy”. 
Wiele miejsca poświęcił temu etapowi życia 
Metropolity Gdańskiego, który zapoczątko-

wało wyniesieni go do godności 
biskupiej przez św. Jana Pawła II
i skierowanie do pasterskiej posługi 
w odnowionym Ordynariacie Po-
lowym WP (21 stycznia 1991). To 
wtedy zaczął się „czas ciężkiej pra-
cy na niezwykłe trudnym odcinku 
rodzącej się niepodległej Ojczyzny, 
jakim są siły zbrojne. Czas łączenia starego 
z nowym, czas odbudowy honoru żołnierza 
polskiego, który przede wszystkim broni nie-
podległości swego narodu, swojej Ojczyzny
i oddaje swoje siły na rzecz zachowania w bez-
pieczeństwie jej granic”. Był to czas zdobywa-
nia „serca polskiego żołnierza dla Chrystusa”. 
Czas, kiedy Biskup Polowy, dawny saper pon-
tonier, teraz w randze generała „potrafił i wy-
sadzać przeszkody, i budować mosty”. Stwo-
rzył prężną strukturę Ordynariatu Polowego 
WP, „rozpoczął odbudowywanie historycznej 
pamięci o bohaterach walczących za Niepod-
ległą, których system totalitarny wymazał
z kart historii”, także „przypomniał wojsku, 
iż ma swoją Hetmankę: Najświętszą Mary-
ję Pannę”. Kiedy trzeba było pożegnać się
z mundurem, Ks. Arcybiskup podjął paster-
skie zadania jako biskup diecezji warszaw-
sko-praskiej (2004-2008) i arcybiskup metro-
polita gdański (od 2008).

„Święty Jan Paweł II powiedział, że rocznice i jubileusze obchodzić trzeba, 
bo one dają poczucie wspólnoty i są okazją do modlitwy i dziękczynienia 
Panu Bogu, a jest za co dziękować” – mówił ks. abp Sławoj Leszek Głodź, 
metropolita gdański, podczas Mszy św. dziękczynnej odprawionej w 45. 
rocznicę swych święceń kapłańskich. Celebrował ją w dniu 14 czerwca,
w kolegiacie pw. Świętego Ignacego Loyoli na gdańskich Starych Szkotach 
wraz z abp. seniorem Tadeuszem Gocłowskim, bp. Wiesławem Szlachetką
i kilkudziesięcioma kapłanami. 

Podziękowanie za „dar, moc i tajemnicę” kapłaństwaPodziękowanie za „dar, moc i tajemnicę” kapłaństwa

45. rocznica święceń kapłańskich abp. Sławoja Leszka Głódzia45. rocznica święceń kapłańskich abp. Sławoja Leszka Głódzia

t Podczas Mszy św., Ks. Arcybiskup dzięko-
wał Chrystusowi za „dar, moc i tajemnicę” 
otrzymanego przed czterdziestu pięciu laty 
kapłaństwa. Modlono się o wspomożenie 
Boże na drodze jego arcypasterskiej posłu-
gi, o zdrowie, nadszarpnięte kilka miesięcy 
temu przez ciężką chorobę. A potem był 
czas życzeń, składali je m.in. przedstawiciele 
kapłanów, wspólnot zakonnych, alumnów, 
instytucji diecezjalnych, prezydenci Gdańska 
(Paweł Adamowicz) i Sopotu (Jacek Karnow-
ski), władze NSZZ „Solidarność” z Piotrem 
Dudą (abp Głódź był niegdyś kapelanem „So-
lidarności” w Białymstoku), przedstawiciele 
różnych struktur życia społecznego, policji, 
wojska, mediów z prezesem KAI Marcinem 
Przeciszewskim, przyjaciele, także przybysze 
z rodzinnego Podlasia. Ks. Arcybiskup dzię-
kował za obecność, a przede wszystkim za 
modlitwę. 

   Jędrzej Łukawy 

tyłu. Niektóre ofiary miały złamane kości 
podudzi i ramion, czaszki nosiły ślady ura-
zów zadawanych tępym narzędziem. Wy-
dobyte z grobów przedmioty, m.in. łańcu-
szek ze szczątkami szkaplerza, pierścionek
z orzełkiem, mosiężny wojskowy orzełek, 
guziki mundurowe – świadczą, że zabici 
byli żołnierzami AK. W chwili śmierci mie-
li na sobie grube okrycia wierzchnie lub 

kożuchy, co wskazuje, że egzekucje były 
wykonywane późną jesienią lub w zimie. 
W prokuratorskim orzeczeniu jest mowa, 
że „bez wątpienia w lesie Baran znajdują 
się inne nieznane dotychczas mogiły osób 
rozstrzelanych w wyniku wykonywania wy-
roków śmierci orzekanych przez sąd II Armii 
WP”, także to, że „nie jest wykluczone, że 
w tym lesie, jak i w lasach rejonu Kąkolew-

nicy dokonywali egzekucji 
również funkcjonariusze 
NKWD, zupełnie niezależ-
nie i bez wiedzy sztabu
II Armii, według własne-
go uznania. Wielu bo-
wiem obywateli polskich 
zginęło w tym czasie bez
wieści”.

*  *  *
14 czerwca 2015 na uro-
czysku Baran, miała miej-
sce doroczna uroczystość. 
Mszę św. celebrował ks. 

płk. Andrzej Dziwulski, kapelan Garnizonu 
Siedlce. W homilii powiedział m.in. Dziś 
czcimy i wspominamy bohaterów, którzy 
złożyli na ołtarzu Ojczyzny swoje życie. 
Złożyli je za to, że byli i chcieli pozostać 
Polakami, nie godzącymi się na zbrodni-
czy i zakłamany system komunistycznej 
władzy, narzucany na siłę przez sowiec-
ką Rosję i wysługujących się jej naszych 
sprzedajnych rodaków…Przybyły poczty 
sztandarowe: m.in. 1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej z Siedlec, Solidarności Rolników 
Indywidualnych z powiatu Łosice, Związku 
Kombatantów z Polskowoli, Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń Pod-
laski, Światowego Związku Armii Krajowej 
ze Świdnika, OSP Kąkolewnica. Po Mszy św. 
odczytano apel poległych, zakończony salwą 
honorową Kompanii Honorowej Dywizjonu 
Przeciwlotniczego z Siedlec, przed pomni-
kiem złożono kwiaty, zapłonęły znicze. Bo-
wiem pamięć nigdy nie umiera. 

Jędrzej Łukawy, Izabela Sadokierska 

Abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, Abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, 
podczas 368 zebrania Konferencji Episkopatu podczas 368 zebrania Konferencji Episkopatu 
Polski, 11 marca 2015 r.Polski, 11 marca 2015 r.
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 A może pod gruszę z błogosławioną Karoliną? A może pod gruszę z błogosławioną Karoliną?

Już za rok, w lipcu 2016 r., do Polski zjedzie około 2 milionów młodych ludzi ze 
wszystkich kontynentów. Spotkają się na Światowych Dniach Młodzieży z papieżem 
Franciszkiem. Polska będzie gościć młodzież ze świata w momencie dla polskich 
dziejów szczególnym – w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dzieje polskiej państwowości, 
gdy książę Mieszko I ochrzcił się w 966 r., już na wieki zostały wpisane w zwycięski 
Krzyż Chrystusa. Potwierdzeniem naszego 1050 letniego  zakorzenienia w Chrystusie 
są „najmłodsze” inicjatywy katolików  z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Młodzi Polacy z KSM, wierni Bogu i Ojczyź-
nie, proponują wszystkim młodym wakacje 
z wartościami. Najważniejsza tegoroczna 
inicjatywa tego środowiska to ogólnopol-
ski rowerowy „Rajd dla życia”. Ta sztafeta 
Miłosierdzia ma promować przyszłoroczne 
Światowe Dni Młodzieży i być głośno wypo-
wiedzianym przez młodych wołaniem: stop 
aborcji! Twarzą tegorocznego rajdu, który 
wyruszy z hasłem „Życie to największe wy-
zwanie”, jest sam rajdowy mistrz kierowni-
cy Krzysztof Hołowczyc, który wielokrotnie 
publicznie dawał piękne świadectwo zako-
rzenienia w Chrystusie. – Gdy słyszę słowo 
rajd, to się natychmiast stawiam – powie-
dział Krzysztof Hołowczyc, uśmiechając się 
pogodnie, a że to akcja służąca ochronie 
życia, to dla mnie wielki zaszczyt, podkre-
ślił i dodał, że sam jest ojcem trzech córek 
i jednej wnuczki. W ubiegłych latach „Rajd 
dla życia”, organizowany przez młodych 
katolików z KSM promowali m.in. panowie 
Przemysław Babiarz, Wojciech Cejrowski, Ra-
dosław Pazura i Muniek Staszczyk, udzielając 
swojego wizerunku.

Promocja cywilizacji życia 

Młodzi, którzy traktują Pana Boga poważnie 
i wsłuchują w nauczanie Jego wybranych, 
wsiądą na rowery, by czas swojego wypo-
czynku poświęcić dobrej sprawie. Swój wy-
siłek w rowerowej sztafecie, swoją modlitwę 
w drodze ofiarują ratowaniu najbardziej 
bezbronnych – dzieci zagrożonych aborcją, 
poczętych w łonie matek.

To młodzi katolicy, świadomi i odpowiedzial-
ni za siebie i innych, pojadą w Polskę m.in.
z przesłaniem świętego papieża Jana Paweł II
– o świętości życia od poczęcia do natural-
nej śmierci. To on nauczał na Jasnej Górze 
w 1983 r., że stosunek do Bożego daru – ży-
cia, weryfikuje autentyzm naszej religijności 
i moralności. Nie można mówić, że „jestem 
katolikiem i opowiadam się za życiem, więc 
popieram in vitro”, bo jest to wyraz nie tylko 
ignorancji, hipokryzji, ale i negowania ma-
gisterium Kościoła (grzech przeciw Ducho-
wi św.).
Szósty już „Rajd dla życia” obejmie w tym 
roku 4 trasy okalające Polskę, biegnąc na 
wzór sztafety: Świnoujście – Giżycko, Giżyc-
ko – Przemyśl, Przemyśl – Świdnica, Świdnica 
– Świnoujście. W czterech grupach młodzi 
pokonają łącznie 2260 km, przejeżdżając 
przez 22 diecezje i 13 województw.
Pierwszy rajd, organizowany przez KSM, któ-
ry wyruszył w 2010 r., rozpoczął się w Mię-
dzyrzeczu i prowadził poprzez miejscowości 
związane z kultem pierwszych polskich mę-
czenników.
Drugi rajd, pod hasłem „Krzyżem przez Pol-
skę”, przyjął kształt krzyża. Dwie grupy, prze-
mierzyły wówczas trasę Zakopane – Hel (933 
km) oraz Giżycko – Międzyrzecz (672 km), 
pokonując łącznie 1605 km.
Trzeci rajd KSM, w 2012 roku, przejechał 
przez Ojczyznę pod hasłem „Krzyżem przez 
Polskę Maryjną”. Trasa przyjęła kształt krzyża 
św. Andrzeja, biegnąc szlakiem sanktuariów 
maryjnych. Inicjatywa rozpoczęła się jedno-
cześnie w Szczecinie i Krzeszowie 3 lipca,

Młodzi młodym na wakacjeMłodzi młodym na wakacje
aby zakończyć się 14 lipca w Suwałkach
i Krakowie.
Czwarty rajd stanowił już część „Sztafety dla 
życia”, organizowanej w łączności z „Lotem 
dla życia”. Sztafeta odbyła się w powietrzu: 
samolotem i na motoparalotniach; oraz na 
lądzie, na rowerach. Sam rajd przyjął kształt 
okręgu i odbył się pod hasłem „W obję-
ciach świętych”. Dwie grupy wystartowały 
równocześnie 14 lipca z Rostkowa (sank-
tuarium św. Stanisława Kostki), by 21 lipca 
spotkać się sanktuarium bł. Karoliny Kóz-
kówny w Zabawie. Trasa objęła łącznie 1250 
km łącząc sanktuaria patronów młodzieży
polskiej. 
Piąty rajd rowerowy również przebiegał
w łączności ze „Sztafetą dla życia”. Tym ra-
zem obok motoparalotni na trasę wyruszyli 
motocykliści. Rajd rowerowy przyjął kształt 
trójkąta, którego ramiona opisywało hasło: 
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 
Wierzchołkami stały się miejscowości: Zgo-
rzelec, Włodawa i Hel.
W miejscowościach, gdzie pojadą młodzi 
uczestnicy szóstego „Rajdu dla życia”, będzie 
bezpłatnie rozprowadzana literatura prolife. 
Nie zabraknie też modlitwy związanej z du-
chową adopcją dziecka poczętego oraz za-
chęty do podjęcia takiej „akcji modlitewnej”, 
aby dziecko zagrożone aborcją przyszło na 
świat, a potem „wzrastało w łasce u Boga 
i ludzi”.
W sztafecie Miłosierdzia pojadą również re-
likwie błogosławionej Karoliny Kózkówny, 
patronki polskiej młodzieży, wyniesionej na 
ołtarze przez Jana Pawła II. 

Karolina zaprasza na urodziny

To zaproszenie od dziewczyny nietuzinko-
wej, tak jak tylko potrafią być święci. Nie 
tacy, których nasze ubożuchne stereotypy 
czy uprzedzenia wciskają w za ciasne ram-
ki. Taka była nastolatka z początku XX w., 
błogosławiona Karolina Kózkówna. I cho-
ciaż została wyniesiona na ołtarze z powo-
du heroizmu męczeńskiej śmierci w obronie 
dziewiczej czystości, to przecież nie byłoby 
tego heroizmu bez miłości, która wypełniła 
jej nastoletnie serce. Miłości tak żarliwej, że 
nie potrafiła się nią nie dzielić…
Dziś bł. Karolina Kózkówna zaprasza do Za-
bawy, w diecezji tarnowskiej, gdzie rośnie 
prawie dwustuletnia grusza, pod którą na-
stolatka gromadziła dzieci, starsze i młodsze, 
by „zarazić” je miłością do Pana Jezusa, jego 
Matki i Świętych. Tu mieści się sanktuarium 
Bł. Karoliny. Wokół niego w dniach 27 lipca 
– 2 sierpnia (urodziny Karoliny) młodzi utwo-
rzą namiotowe miasteczko modlitewne pod 
hasłem „Mo(j)żesz więcej”. Ta nazwa nawią-
zuje do biblijnej nazwy diecezji tarnowskiej 
podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 – 
Synaj.
W miasteczku modlitewnym czeka na mło-
dych wiele atrakcji. Bo przecież „wakacjeFo
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W czasie spotkania omówione zostały plany 
duszpasterskie na najbliższą przyszłość – za-
równo wewnątrz każdej organizacji, jak i dla
całego ruchu harcerskiego. Podkreślono po-

trzebę zaprezentowania wagi i znaczenia 
działalności wychowawczej harcerstwa za-
równo wobec Pasterzy Kościoła, jak i wobec 
lokalnych duszpasterzy i proboszczów. Omó-

8 czerwca 2015 roku w domu Biskupów Polowych przy ul. Długiej odbyło się spotka-
nie robocze naczelnych kapelanów głównych organizacji harcerskich. W spotkaniu 
wzięli udział: ks. infułat Stanisław Świerczyński, naczelny kapelan ZHP poza granica-
mi kraju, ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP, ks. hm. Robert Mogieł-
ka, naczelny kapelan ZHR, ks. dr Marek Adamczyk, duszpasterz krajowy Skautów 
Europy oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej i koordynator biskupa polowe-
go ds. duszpasterstwa harcerzy.

Spotkanie naczelnych kapelanów głównych organizacji Spotkanie naczelnych kapelanów głównych organizacji 
harcerskich z Biskupem Polowymharcerskich z Biskupem Polowym

wiono inicjatywę jesiennej pielgrzymki do 
Dachau w 70. rocznicę śmierci męczeńskiej 
patrona polskich harcerzy bł. Stefana Win-
centego Frelichowskiego oraz modlitewnego 
spotkania harcerzy przy Krzyżu Światowych 
Dni Młodzieży, zaplanowanego na 18 paź-
dziernika br. w Katedrze Polowej.
Przedstawiono także stan przygotowań każdej 
organizacji do ŚDM. Ks. Infułat Świerczyński 
podkreślił wagę formacji harcerskiej wobec Po-
laków poza granicami Kraju i rolę wychowaw-
czą, jaką harcerstwo spełnia wobec tak liczne-
go młodego pokolenia polskiej emigracji.
Uczestnicy narady spotkali się na zakończenie 
z bp. Józefem Guzdkiem, Biskupem Polowym 
Wojska Polskiego i delegatem Konferencji 
Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa har-
cerzy, któremu przedstawiono podstawo-
we postulaty i wnioski. Ksiądz Biskup do-
strzegł potrzebę większego docenienia harcer-
stwa w działalności duszpasterskiej Kościoła
i wsparł inicjatywę zaprezentowania dzia-
łalności poszczególnych organizacji harcer-
skich na forum Konferencji Episkopatu Polski,
a także za pośrednictwem mediów, także ka-
tolickich - szerszemu gronu wiernych.
Na zakończenie spotkania uczestnicy umówi-
li się na kolejną taką naradę na jesieni 2015 
roku.
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Od lewej: ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP, ks. inf. Stanisław Świerczyński, Od lewej: ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP, ks. inf. Stanisław Świerczyński, 
naczelny kapelan ZHP poza granicami kraju, bp Józef Guzdek, delegat KEP ds. duszpasterstwa naczelny kapelan ZHP poza granicami kraju, bp Józef Guzdek, delegat KEP ds. duszpasterstwa 
harcerzy, ks. Marek Adamczyk, krajowy duszpasterz Skautów Europy, ks. Jan Dohnalik harcerzy, ks. Marek Adamczyk, krajowy duszpasterz Skautów Europy, ks. Jan Dohnalik 
koordynator biskupa polowego ds. duszpasterstwa harcerzy i ks. Robert Mogiełka, naczelny koordynator biskupa polowego ds. duszpasterstwa harcerzy i ks. Robert Mogiełka, naczelny 
kapelan ZHRkapelan ZHR

z Bogiem” to nie tylko czas na modlitwę, 
ale i Bożą radość. W Zabawie nie zabraknie 
czasu na zabawę z udziałem wodzirejów, na 
koncerty zespołów. Będą też dyskusje, spo-
tkania w grupach, rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi. Uczestnicy miasteczka zawiozą do 
swoich małych ojczyzn szczepki dwustulet-
niej gruszy, pod którą ewangelizowała bł. 
Karolina Kózkówna.
Miejsce kultu bł. Karoliny Kózkówny w Zaba-
wie na Podkarpaciu gromadzi coraz więcej 
młodych, którzy chcą nadać swojemu życiu 
głębszy sens w promieniowaniu jej nastolet-
niej świętości.

 Survivalowe rekolekcje
z rotmistrzem Pileckim

Inwencja i kreatywność młodych ludzi nie 
ma granic, a gdy inspirowana jest szlachet-
nymi ideałami... Nic tylko przyłączyć się do 
wakacyjnych inicjatyw Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, które w poszczegól-
nych diecezjach przygotowało dla swoich 
rówieśników bardzo ciekawe propozycje na 
wakacje.
KSM Diecezji Toruńskiej już po raz piąty or-
ganizuje w czerwcu Pielgrzymkę śladami 
męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Piel-
grzymi wyruszają 27 czerwca spod pomnika 
w Górsku – miejsca porwania męczennika, 
by 29 czerwca po przebyciu 85 km dotrzeć 
do Krzyża na włocławskiej tamie; stamtąd 

oprawcy wrzucili ciało męczennika do Wisły.
Dla miłośników śpiewu, aktorstwa, reżyse-
rii KSM Archidiecezji Poznańskiej proponuje 
obóz artystyczny (2-10 lipca) w Rogozińcu 
koło Zbąszynka. Pod okiem profesjonalistów 
na warsztatach młodzi będą zgłębiać arkana 
wspomnianych sztuk. 
Chłopcy w wieku 13-18 lat zaproszeni są 
przez KSM Diecezji Lubelskiej na rekolek-
cje survivalowe do Józefowa nad Wisłą, do 
„Domu Parati Semper”. Rekolekcje Mobili-
zacja 2015. „Śladami rotmistrza Pileckiego” 
(16-19 lipca) pomogą świadomie kształto-

wać w sobie męskie postawy, które cechuje: 
wierność, odwaga, lojalność, przyjaźń.
Oferta młodych z Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży (działa pod opieką księży asy-
stentów kościelnych i pod auspicjami Epis-
kopatu Polski) dla młodych jest niezwykle 
bogata.
Rodzice, którzy pragną swoje dzieci powie-
rzyć na wakacje w dobre ręce, znajdą po-
trzebne informacje na stronach interneto-
wych KSM poszczególnych diecezji.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Radość na „wakacjach z wartościami”Radość na „wakacjach z wartościami”
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Przed rozpoczęciem Mszy św. żołnierze prze-
kazali do katedry polowej sztandar Kompa-
nii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, która 
była poprzedniczką Batalionu. Ks. ppłk Wła-
dysław Kozicki, proboszcz katedry, odebrał 
z rąk ppłk. Leszka Szcześniaka sztandar uży-
wany w latach 1968–2000. Biskup Guzdek 
zapowiedział, że zostanie on umieszczony
w prezbiterium katedry polowej.
W homilii bp Guzdek podkreślał, że służ-
ba żołnierzy Batalionu wzbudza zdumienie
i szacunek wielu osób, które mają okazję ob-
serwować przebieg uroczystości religijno-pa-
triotycznych. Przyznał, że często słyszy słowa 
uznania, kierowane pod adresem żołnierzy, 
biorących udział w liturgii i innych uroczy-
stościach, zwłaszcza ze strony osób, które 

na co dzień nie są związane z wojskiem.
– Wasza posługa jest oknem, przez które 
wielu ludzi dostrzega wartości duchowe. 
Jest podobna do otwartych drzwi, które pro-
wadzą w stronę zrozumienia ewangelicznej 
prawdy, że nie samym chlebem żyje czło-
wiek. Piękno porusza umysł i serce człowieka, 
nastraja go pozytywnie, aby dostrzegł świat 
wyższych wartości, za które nasi przodkowie 
oddawali życie – powiedział.
Biskup Polowy podkreślił, że obchodzone 
święto jest okazją, by na nowo uświadomić 
sobie znaczenie pełnionej służby. – Przez to, 
co robicie, wchodzicie w dialog z tymi, któ-
rzy na Was patrzą (…) Bez Was wiele uro-
czystości byłoby uboższych o blask i piękno, 
które wnosicie swoją obecnością i posługą 
– powiedział.

Podziękował żoł-
nierzom za ich pro-
fesjonalizm i ofiar-
ność. – Kościół Was 
potrzebuje, ale Wy
także potrzebuje-
cie Kościoła. Niech 
wiara będzie in-
spiracją do dalszej pięknej służby Bogu
i Ojczyźnie, człowiekowi i Kościołowi. Nadal 
przemieniajcie ludzkie serca i umysły swoją 
posługą, otwierając je na spotkanie z Bo-
giem i drugim człowiekiem oraz na wartości 
patriotyczne – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
ks. ppłk Władysław Kozicki, proboszcz kate-
dry polowej, ks. kpt. Maciej Śliwa, kapelan 

Batalionu, ks. ppor. 
Marcin Janocha, wi-
kariusz katedry po-
lowej. W Eucharystii 
licznie uczestniczyli 
żołnierze i pracownicy 
Batalionu Reprezen-
tacyjnego z dowódcą 
ppłk. Leszkiem Szcze-
śniakiem. Obecni byli 
także poprzedni do-
wódcy, dawni żołnie-
rze i pracownicy jed-
nostki. Między innymi 
płk Zbigniew Łabędz-
ki, pierwszy dowódca 
Kompanii Reprezen-
tacyjnej WP i ojciec 
chrzestny sztandaru.

Biskup Polowy wręczył ppłk. Leszkowi Szcze-
śniakowi medal „Św. Jan Paweł II – syn ofice-
ra Wojska Polskiego” z okazji ustanowione-
go przez Sejm roku Papieża-Polaka. Album 
o katedrze polowej otrzymał płk Adam 
Wronecki, pierwszy dowódca Batalionu Re-
prezentacyjnego. Otrzymane kwiaty Ordy-
nariusz Wojskowy rozdał uczestniczącym
w Eucharystii paniom.
Po południu przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza odbył się, z udziałem gen. bryg. Wie-
sława Grudzińskiego, dowódcy Garnizonu 
Warszawa, apel z okazji 15-lecia jednostki, 
podczas którego wręczone zostały odznacze-
nia dla wyróżniających się żołnierzy. Odznaki 
pamiątkowe Batalionu Reprezentacyjnego 
otrzymali m.in. ks. ppłk Władysław Kozicki
i ks. kpt. Maciej Śliwa.

Przygotowany został również punkt promo-
cyjny, w którym przedstawiono informacje 
na temat historii i tradycji Batalionu. Uro-
czystość zakończyła się pokazem układu 
musztry paradnej w wykonaniu 2 Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Or-
kiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
W podziękowaniu za wsparcie działań jed-
nostki ppłk Szcześniak wręczył pamiątkowy 
ryngraf dowódcy Garnizonu Warszawa. Ryn-
grafy otrzymali także poprzedni dowódcy 
jednostki: płk Adam Wronecki, płk Roman 
Januszewski, płk Tomasz Dominikowski oraz 
ppłk Wojciech Erbel.

***
Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego 
rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2001 
roku na mocy decyzji Ministra Obrony Naro-
dowej i rozkazu Szefa Sztabu Generalnego 
WP jako samodzielna jednostka wojskowa 
podporządkowana Dowódcy Garnizonu 
Warszawa. Wcześniej jego zadania pełniła 
m.in. Kompania Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego.
Od 1 stycznia 2009 r. w skład batalionu 
wszedł Szwadron Kawalerii Wojska Polskie-
go, jako konny pododdział reprezentacyjny.
Do głównych zadań Batalionu należy zabez-
pieczanie zgodnie z ceremoniałem wojsko-
wym uroczystości państwowych, wojsko-
wych i patriotyczno-religijnych.
Żołnierze Batalionu pełnią również służbę 
wartowniczą przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie oraz przed Pałacem 
Prezydenckim. Żołnierze Batalionu Reprezen-
tacyjnego, a wcześniej Kompanii Reprezenta-
cyjnej, zabezpieczali m.in. wizyty apostolskie 
papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, za co 
śp. biskup polowy Tadeusz Płoski uhonoro-
wał ich w 2007 roku Dyplomem Benemeren-
ti Ordynariatu Polowego WP.
Biskup Józef Guzdek w 2012 roku otrzymał 
odznakę honorową Batalionu Reprezentacyj-
nego.

kes

Wiara jest inspiracją dla służbyWiara jest inspiracją dla służby

Żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego przekazali do katedry polowej sztandar Kompanii ReprezentacyjnejŻołnierze Batalionu Reprezentacyjnego przekazali do katedry polowej sztandar Kompanii Reprezentacyjnej

Biskup Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. w katedrze po-
lowej w intencji kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników 
Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, obchodzące-
go 15-lecie istnienia. W homilii Ordynariusz Wojskowy pod-
kreślał, że dzięki ich służbie wielu uczestników liturgii prze-
żywa ją głębiej. – Piękno porusza umysł i serce człowieka, 
nastraja go pozytywnie, aby dostrzegł świat wyższych war-
tości, za które nasi przodkowie oddawali życie – powiedział. 
Po południu na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył 
się uroczysty apel z okazji święta Batalionu.
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Odznaki pamiątkowe Batalionu Reprezentacyjnego otrzymaliOdznaki pamiątkowe Batalionu Reprezentacyjnego otrzymali
m.in. (od prawej) ks. kpt. Maciej Śliwa, kapelan batalionum.in. (od prawej) ks. kpt. Maciej Śliwa, kapelan batalionu
i ks. ppłk Władysław Kozicki, proboszcz katedry poloweji ks. ppłk Władysław Kozicki, proboszcz katedry polowej

Ppłk Leszek Szcześniak, dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Ppłk Leszek Szcześniak, dowódca Batalionu Reprezentacyjnego 
przekazuje sztandar Kompanii reprezentacyjnej ks. ppłk. przekazuje sztandar Kompanii reprezentacyjnej ks. ppłk. 
Władysławowi KozickiemuWładysławowi Kozickiemu
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Kraków
- Bardzo nam zależy na współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Woj-
skiem Polskim w kontekście planowanej na przyszły rok wielkiego święta, jakim 
będą Światowe Dni Młodzieży i wizyta Ojca Świętego w Krakowie – zapewnił 
bp Damian Muskus delegację MON i Wojska Polskiego, która 17 czerwca odbyła 
wizytę studyjną w Krakowie. Delegacji MON przewodniczyli wiceminister obro-
ny narodowej Maciej Jankowski oraz gen. Edward Gruszka, szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych.
Spotkanie rekonesansowe w zakresie spraw organizacyjno-logistycznych
w związku z przygotowaniami do ŚDM jest potwierdzeniem rozpoczętej współ-
pracy pomiędzy Komitetem Organizacyjnym a MON. – Deklarujemy naszą chęć 
pomocy przy tych wydarzeniach. Tak, jak ustaliliśmy, w najbliższym czasie zbie-
rzemy pełne informacje od dowódców i wtedy będziemy mogli podać konkret-
ne informacje dotyczące sprzętu i innych zasobów, jakimi będziemy mogli wes-
przeć komitet – powiedział minister Jankowski.
Andrzej Bac, szef departamentu logistyki KO ŚDM Kraków 2016, przedstawił ob-
szary, w które mogłoby zaangażować się MON. Są to m.in. kwestia komunikacji 
na Campus Misericordiae, organizacja miasteczka namiotowego w Rząsce, most 
przy sanktuarium w Łagiewnikach czy sposoby łączności podczas spotkań na Bło-
niach.
Przedstawiciele ministerstwa wraz z departamentem logistyki odwiedzili miej-
sca wydarzeń centralnych, w których obrębie mogliby działać podczas ŚDM. 
Krakowskie Błonia zaprezentował architekt współpracujący z komitetem Marcin 
Kulpa, Sanktuarium św. Jana Pawła II – ks. Jan Kabziński, kustosz sanktuarium,
a Campus Misericordiae burmistrz miasta i gminy Wieliczka Artur Kozioł.
Szacuje się, że w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie może wziąć udział 
nawet 2 mln pielgrzymów.                                                                            KAI

Gietrzwałd
13 czerwca br., w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzie koło Olsztyna od-
była się Ogólnopolska Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. We wspomnie-
nie Najświętszego Serca Maryi do Warmińskiego Sanktuarium, miejsca ob-
jawień Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku, 
przybyli ministranci, lektorzy i nadzwyczajni szafarze, by prosić przez jej serce
o wszelkie łaski w służbie.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą na błoniach pod przewodnic-
twem biskupów: bp. Józefa Górzyńskiego, delegata Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Ministrantów i bp. Adama Bałabucha, przewodniczące-
go Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu 
Polski, koncelebrowaną wspólnie z wszystkimi księżmi opiekunami LSO, w któ-
rej uczestniczyli przybyli ministranci.
Po Eucharystii odbyły się spotkania ze świadkami Ewangelii, m.in. Janem Bu-
dziaszkiem z zespołu Skaldowie i raperem Underem. Ogólnopolska Pielgrzym-
ka LSO zakończyła się wspólnym różańcem, który poprowadził Jan Budziaszek.
Z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w spotkaniu uczestniczyli ministranci 
i lektorzy z Parafii Wojskowej w Bartoszycach.                                           Xmw

Warszawa-Boernerowo
Ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii MB Ostrobram-
skiej na warszawskim Boernerowie, dokonał obrzę-
du ustanowienia 10 nowych ministrantów. Obecnie 
grono Liturgicznej Służby Ołtarza liczy 62 członków, 
uczestniczących w cotygodniowej formacji ducho-
wej, wspólnotowej oraz sportowej. Włączenie no-
wych ministrantów do wspólnoty LSO odbyło się
w niedzielę 14 czerwca podczas Mszy św. z udziałem 
dzieci o godz. 12:00. Na koniec Mszy św. Ks. Pro-
boszcz wręczył nowo mianowanym ministrantom 
legitymacje, które uprawniają ich do służenia przy 
ołtarzu w każdym kościele.
Po zakończonej uroczystości wszyscy ministranci, 
lektorzy i scholanki wraz z rodzinami uczestniczyli 
w wielkim, świątecznym grillowaniu, które zostało 
przygotowane wspólnymi siłami, przez co wspól-
nota ponad 150 osób zabawnie i smacznie spędziła 
niedzielne, słoneczne popołudnie.                        mj

Pruszcz Gdański
13 czerwca br. we wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP Mszą św. rozpoczęły się obchody Święta 
49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Eucharystii 
przewodniczył ks. ppłk Sławomir Pałka,kapelan Bazy 
i proboszcz parafii wojskowo-cywilnej w Gdańsku 
Wrzeszczu. We Mszy świętej udział wzięli dowódz-
two, żołnierze i pracownicy wojska 49 BLot.
W homilii ks. Pałka nawiązywał do Niepokalanego 
Serca Maryi. Przypomniał, że Matka Boza Loretań-
ska jest patronką lotników, dzięki włoskim pionie-
rom awiacji, którzy zwrócili się z o to prośbą do Ojca 
Świętego Benedykta XV.                                      xsp

Afganistan
Polscy oficerowie pełniący służbę w Kwaterze Głów-
nej misji Resolute Support wzięli udział w konwoju 
pomocy humanitarnej do Zgromadzenia Zakonne-
go pw. św. Matki Teresy z Kalkuty, mieszczącego 
się przy Ambasadzie Republiki Włoskiej w Kabulu. 
Przy kaplicy złożonych zostało kilkanaście kartonów
i worków, w których znajdowała się odzież oraz 
przybory szkolne przeznaczone dla afgańskich dzieci 
z pobliskich szkół. 
W kaplicy została odprawiona Msza św., w której 
wzięli udział wszyscy członkowie konwoju, w tym 
żołnierze polscy i amerykańscy oraz siostry zakonne. 
Msza miała również charakter dziękczynny. Był to 
już drugi konwój humanitarny, w którym uczestni-
czyli żołnierze I zmiany RSM Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Afganistanie.                               kc

Więcej informacji na:
www.ordynariat.pl



Fotoreportaż z poświęcenia kościołaFotoreportaż z poświęcenia kościoła
pw. Świętego Józefa w Nowym Glinnikupw. Świętego Józefa w Nowym Glinniku

Od lewej: płk Stanisław Kaczyński, dowódca 25 Brygady Kawalerii Od lewej: płk Stanisław Kaczyński, dowódca 25 Brygady Kawalerii 
Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, gen. broni Edward Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, gen. broni Edward 
Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Beata Oczkowicz, Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Beata Oczkowicz, 
wiceminister obrony narodowejwiceminister obrony narodowej Wierni zgromadzeni w kościeleWierni zgromadzeni w kościele

Widok z chóru na wnętrze kościołaWidok z chóru na wnętrze kościoła

Na ołtarzu umieszczono naczynie z kadzidłem,Na ołtarzu umieszczono naczynie z kadzidłem,
którego woń wypełniła kościółktórego woń wypełniła kościół

Medal „Milito pro Christo”otrzymał płk Piotr Filewski,Medal „Milito pro Christo”otrzymał płk Piotr Filewski,
szef infrastruktury Inspektoratu Wsparcia SZ szef infrastruktury Inspektoratu Wsparcia SZ 

Biskup Józef Guzdek dokonuje namaszczenia mensy ołtarzowej Biskup Józef Guzdek dokonuje namaszczenia mensy ołtarzowej 
olejem krzyżmaolejem krzyżma

Biskup Polowy odznaczył gen. Edwarda Gruszkę medalem Biskup Polowy odznaczył gen. Edwarda Gruszkę medalem 
„Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”„Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”

Ks. ppłk Piotr Majka, proboszcz parafii w Nowym GlinnikuKs. ppłk Piotr Majka, proboszcz parafii w Nowym Glinniku
wręcza kwiaty wiceminister Beacie Oczkowicz wręcza kwiaty wiceminister Beacie Oczkowicz 

Fot. Krzysztof Stępkowski


