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PAPIESK A INTENCJA NA WRZESIEŃPAPIESK A INTENCJA NA WRZESIEŃ
Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, 
którą głoszą.

Numer zamknięto 24 sierpnia 2015 r.

Na okładce: Uroczystość przejęcia przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi RP, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,
6 sierpnia 2015 r., fot. Krzysztof Stępkowski

nia swego „powołania stróżów stworzenia”, 
do dziękowania Bogu za „wspaniałe dzieło, 
które powierzył naszej trosce” oraz do przy-
zywania Jego pomocy w ochronie stworzenia 
i Jego miłosierdzia za „grzechy popełnione 
przeciwko światu, w którym żyjemy”.
Wskazał, że obchody w tym samym dniu, co 
w Kościele prawosławnym są świadectwem 
„wzrastającej komunii z naszymi braćmi pra-
wosławnymi”. – Żyjemy w świecie, w którym 
wszyscy chrześcijanie stają wobec identycz-
nych i poważnych wyzwań, na które musi-
my wspólnie odpowiedzieć, aby być bardziej 
wiarygodni i skuteczni. Dlatego pragnę, by 
ten Dzień mógł objąć, w taki czy inny spo-
sób, inne Kościoły i Wspólnoty kościelne,
a także by był obchodzony w harmonii z ini-
cjatywami Światowej Rady Kościołów, podej-
mowanymi w tej sprawie – zalecił papież.
Poprosił kard. Turksona, by o ustanowieniu 
Dnia poinformował komisje „Iustitia et Pax” 
konferencji biskupich oraz krajowe i międzyna-
rodowe organizacje zaangażowane w dziedzi-
nie ekologii. Chodzi o to, aby w jego obchody 
włączał się cały lud Boży: kapłani, zakonnicy, 
zakonnice i wierni świeccy. Papieska Rada ma 
czuwać, we współpracy z konferencjami epi-
skopatu, nad przeprowadzeniem odpowied-
nich inicjatyw promocyjnych i animacyjnych, 
aby te „doroczne obchody były znaczącym 
czasem modlitwy, refleksji, nawrócenia i przy-
jęcia konsekwentnego stylu życia”.
Z kolei kard. Kocha Franciszek poprosił
o nawiązanie koniecznych kontaktów z Pa-
triarchatem Ekumenicznym i innymi instan-
cjami ekumenicznymi, aby ten Dzień Modli-
twy mógł stać się „znakiem drogi przebytej 
wspólnie przez wszystkich wierzących w Je-
zusa Chrystusa”. Ponadto Papieska Rada ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan ma zająć się 
koordynacją obchodów Dnia z podobnymi 
inicjatywami podejmowanymi przez Świato-
wą Radę Kościołów.

Za KAI

tywacje ożywiające pasję ochrony stworze-
nia, nie zapominając nigdy, że dla wierzących
w Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, które dla 
nas stało się ciałem, „duchowość nie jest 
odłączona od ciała ani też od natury czy re-
aliów tego świata, ale żyjemy z nimi i w nich, 
w jedności ze wszystkim, co nas otacza”
(LS, 216). Kryzys ekologiczny wzywa więc 

nas do głębokiego nawrócenia duchowego: 
chrześcijanie są wezwani do „nawrócenia 
ekologicznego, które wiąże się z rozwijaniem 
wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezu-
sem w relacjach z otaczającym ich światem” 
(LS, 217). Albowiem „życie powołaniem, by 
być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną 
częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjo-
nalnym, ani też drugorzędnym elementem 
doświadczenia chrześcijańskiego” (tamże) – 
napisał Franciszek.
Wyjaśnił, że doroczny Światowy Dzień Modli-
twy o Ochronę Stworzenia będzie dla każde-
go wierzącego i wspólnot okazją do odnowie-

Papież ustanowił Światowy Dzień ModlitwPapież ustanowił Światowy Dzień Modlitw
o Ochronę Stworzeniao Ochronę Stworzenia
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Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień 
Modlitw o Ochronę Stworzenia. Będzie on 
obchodzony w Kościele katolickim już od 
tego roku w dniu 1 września, tak jak ma to 
już miejsce w Kościele prawosławnym.
W datowanym 6 sierpnia liście do kardyna-
łów: Petera Turksona, przewodniczącego 
Papieskiej „Iustitia et Pax” oraz Kurta Kocha, 

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Po-
pierania Jedności Chrześcijan, papież wyja-
śnił, że inicjatywa ta wynika z „podzielanej 
wspólnie z patriarchą ekumenicznym Bartło-
miejem troski o przyszłość stworzenia” i jest 
odpowiedzią na sugestię wyrażoną przez 
jego przedstawiciela, metropolitę Pergamo-
nu, Jana (Zizioulasa) podczas prezentacji en-
cykliki „Laudato si’” w Watykanie.
– Jako chrześcijanie pragniemy wnieść swój 
wkład w rozwiązanie kryzysu ekologicznego, 
wobec którego staje obecnie ludzkość. W tym 
celu musimy przede wszystkim z naszego bo-
gatego dziedzictwa duchowego czerpać mo-

Z okazji Jubileuszu 70. rocznicy urodzin składamy Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi 
Leszkowi Głódziowi, Metropolicie Gdańskiemu, pierwszemu Biskupowi Polowemu Wojska 
Polskiego w III Rzeczypospolitej, życzenia obfitych łask Bożych, mocy Ducha Świętego, 
opieki Matki Bożej oraz niezbędnych sił  potrzebnych w pełnieniu pasterskiej posługi.

                                                              Czytelnicy i redakcja „Naszej Służby”
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W homilii bp Guzdek wskazał na silny zwią-
zek Maryi w tradycji Wojska Polskiego i naro-
du. – Pomagała nam przetrwać mroczny czas 
zaborów i okupacji. Była źródłem natchnień
i sił potrzebnych obrońcom naszej Ojczyzny. 
Na wojskowych sztandarach haftowano Jej 
wizerunek oraz umieszczano napisy: „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”; „Miłość żąda ofiary”. Żołnierze 
od Niej uczyli się konsekwentnej wierności 
danemu słowu. Przypisali Jej zaszczytny tytuł 
Hetmanki Żołnierza Polskiego, powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał, że to Jej wsta-
wiennictwu przypisywano zwycięstwo od-
niesione w 1920 roku, którego stawką był 
los europejskiej, chrześcijańskiej cywilizacji.
– Żołnierz polski, walcząc z przeważającymi si-
łami wroga, zdał egzamin z wierności złożonej 
przysiędze wojskowej – podkreślił. Dodał, że 
Bitwa Warszawska urosła do rangi symbolu,
z którego natchnienie do walki czerpali Polacy 
i przedstawiciele innych narodów.
Biskup polowy zauważył, że aby w sposób 
skuteczny bronić swojej Ojczyzny należy naj-
pierw uznać ją za swoją. – Umiera się tylko za 
dom i tych, którzy w nim żyją. Jeśli ten kraj 
będzie naszym domem, Ojczyzna naszą mat-
ką a rodacy naszymi braćmi, wówczas jest na-
dzieja, że razem potrafimy pokonać wszelkie 
przeciwności losu i przeciwstawić się zakusom 
wroga – przekonywał.
Podkreślał, że jednym z warunków koniecz-
nych do zachowania jedności narodu jest 
wzajemny szacunek współobywateli. – Dziś 
w trosce o dobro naszej Ojczyzny, trzeba na 
nowo odkryć, jak wielką moc posiada każde 
zapisane i wypowiedziane słowo. Ono może 
ożywić i zabić, przywrócić utraconą nadzieję
i pomóc odzyskać radość życia. Może też znisz-
czyć każdą wspólnotę. Właśnie teraz potrzeb-
na jest wielka odpowiedzialność za każde sło-
wo. Trzeba pamiętać, że prawda jest spoiwem 

cementującym wspólnotę, zaś 
wszelkie grzechy języka niszczą 
ją od wewnątrz – powiedział. 
Przywołał słowa Ojca Święte-
go Franciszka, który stwierdził, 
że każde fałszywe oskarżenie, 
dezinformacja, zniesławienie 
są „policzkiem wymierzonym Jezusowi w oso-
bie jego braci”.
Zachęcił zebranych, aby wzorem Maryi brać 
odpowiedzialność za wypowiadane słowa
i wygłaszane opinie. – Ona ważyła każde sło-
wo oraz „rozważała w swoim sercu” powie-
rzone Jej tajemnice i zadania. Pójdźmy w Jej 
ślady. Wróg wewnętrzny w postaci kłótni, 
znieważania i złości, jest stokroć groźniejszy 
od wroga zewnętrznego. Wewnętrzne rozbi-
cie zawsze zachęca potencjalnych wrogów do 
agresji – powiedział.
Na koniec zawierzył Wojsko Polskie opiece 
Matki Bożej. – Maryjo, nasza Przewodniczko 
na drogach wolności. Naucz nas miłości Boga 
i Ojczyzny oraz życzliwości wobec każdego 
człowieka – powiedział.
Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowa-
li: bp Richard Spencer, biskup polowy armii 
Stanów Zjednoczonych oraz kapelani Wojska 
Polskiego i harcerstwa.
We Mszy św. uczestniczyli Paweł Soloch, szef 
BBN, Tomasz Siemoniak, wicepremier i mini-
ster ON, gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu 
Generalnego, generałowie WP, oficerowie, 
żołnierze, pracownicy wojska, weterani misji 
pokojowych i kombatanci oraz rodziny woj-
skowe. Do katedry polowej licznie przybyli 
także attachè ds. obrony ambasad akredyto-
wanych w Polsce.
O pokój modlili się przedstawiciele Kościo-
łów prawosławnego i ewangelicko-augsbur-
skiego. W katedrze polowej stanęły poczty 
sztandarowe wojskowe, służb mundurowych, 

szkół i organizacji kombatanckich. Po komu-
nii biskup Guzdek pobłogosławił bukieciki 
kwiatów i ziół przyniesione przez wiernych.
Po Mszy św. prezydent Andrzej Duda, 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych, złożył wieniec, na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
W południe ulicami Warszawy od placu Trzech 
Krzyży, Alejami Ujazdowskimi w kierunku Bel-
wederu przeszła kolumna wojskowa. Defiladę 
przyjął prezydent Andrzej Duda. Podczas uro-
czystości podkreślił, że Polska jest dumna ze 
swoich żołnierzy, a służba w siłach zbrojnych 
Rzeczpospolitej należy do najzaszczytniejszych.
– Wy jesteście spadkobiercami swoich pra-
dziadków, dziadków, którzy w tej Bitwie brali 
udział, którzy wezwani przez marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, przez Wincenta Witosa, poszli 
i zwyciężyli – mówił żołnierzom Prezydent RP.
O Bitwie Warszawskiej, która odbyła się 95 lat 
temu powiedział, że była to bitwa, w której 
„polscy żołnierze razem mężnie, niezależnie 
od pochodzenia, zatrzymali nawałę bolsze-
wicką, nie tylko na Polskę, ale i nawałę bolsze-
wicką na całą Europę”. 
Podkreślił, że żołnierze mają „wielkie zobo-
wiązanie do służby Polsce, do wiernego pro-
wadzenia spraw naszego kraju, do tego, by 
bronić rodaków, by bronić obywateli, a gdy 
trzeba walczyć «za wolność waszą i naszą»”.
Mówił też, że uroczystości związane ze świę-
tem Wojska Polskiego umacniają potrzebne 
Polakom poczucie wspólnoty. – Jednoczymy 
się wokół wartości, szukamy tego, co wspól-
ne, co dla nas ważne. Ta odbudowa wspól-
noty, o której mówiłem tyle razy, to jedno 
z naszych ważnych zadań. Dziś jest ono tak 
pięknie realizowane.
W defiladzie uczestniczyło ok. 1700 żołnie-
rzy. Przed oczami widzów zaprezentowało 
się również ponad 170 pojazdów, a ponad 
głowami zgromadzonych przeleciało ponad
60 samolotów i śmigłowców. Były to m.in. 
myśliwce F-16, Su-22 i MiG-29, samoloty 
transportowe i helikoptery AH-64 Apache, 
SW-4 Puszczyk i W-3 Sokół.
Po zakończeniu defilady na błoniach Stadio-
nu Narodowego odbył się festyn żołnierski. 
Wieczorem w kaplicy Cudownego Obrazu 
Jasnogórskiego klasztoru biskup polowy prze-
wodniczył modlitwie apelowej i zawierzył Siły 
Zbrojne RP opiece Matki Bożej.

Oprac. K. Stępkowski

Potrzeba odpowiedzialności za słowaPotrzeba odpowiedzialności za słowa
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Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka w warszawskiej katedrze polowej z udziałem prezy-
denta RP Andrzeja Dudy zainaugurowała Uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny i obchodzone także tego dnia Święto 
Wojska Polskiego. W homilii bp Guzdek przestrzegał przed nieodpo-
wiedzialnym posługiwaniem się słowem. Święto Wojska Polskiego 
obchodzone jest w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
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Przemarsz kolumny wojskowej Alejami UjazdowskimiPrzemarsz kolumny wojskowej Alejami Ujazdowskimi

Msza św. w Katedrze Polowej WPMsza św. w Katedrze Polowej WP

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyUroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Uroczystości rozpoczęły się przed południem 
w Sejmie w obecności Zgromadzenia Naro-
dowego czyli połączonych obydwu izb Par-
lamentu. Formalne objęcie urzędu nastąpiło 
w chwili złożenia uroczystej przysięgi, które 
dotychczasowy elekt zakończył znamienny-
mi słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
W orędziu wygłoszonym do narodu z mów-
nicy sejmowej Andrzej Duda podziękował 
Polakom i swoim poprzednikom na urzędzie 
prezydenta oraz zapowiedział dotrzymanie 
złożonych w trakcie kampanii wyborczej 
obietnic.
– Jestem człowiekiem niezłomnym, człowie-
kiem wiary. Wierzę, że to możliwe i zdołam 
to zrobić – dodał. Wśród swoich najważniej-
szych zobowiązań wymienił przygotowanie 
i złożenie projektu ustawy o podwyższeniu 
kwoty wolnej od podatku oraz ustawy obni-
żającej wiek emerytalny. Prezydent podkreślił 
konieczność odbudowy poczucia wspólnoty 
i współodpowiedzialności za kraj.
– Proszę, żebyśmy umieli szanować się na-
wzajem. Mówię o tym zwłaszcza tutaj, w sali 
sejmowej, mówię do polskich polityków, mó-
wię to także do siebie. Chciałbym, żebyśmy 
budowali wzajemny szacunek, bo to szacu-
nek musi być podstawą wspólnoty. A tylko 
wtedy, gdy będziemy wspólnotą, jesteśmy
w stanie naprawić Polskę – kontynuował.
W uroczystości zaprzysiężenia wzięli udział 
parlamentarzyści z klubów PO, PiS, PSL, SLD
i Zjednoczonej Prawicy. Obecni byli też m.in. 

byli prezydenci Lech Wa-
łęsa, Aleksander Kwaś-
niewski i Bronisław Ko-
morowski. Do Sejmu 
przybyli również akre-
dytowani w Polsce dy-
plomaci, przedstawi-
ciele Kościołów i wspól-
not religijnych (obecny był m.in. Biskup Polo-
wy Józef Guzdek), przedstawiciele urzędów 
konstytucyjnych. Obecni byli także przyjaciele 
i rodzina Andrzeja Dudy – żona Agata, cór-
ka Kinga oraz rodzice Janina Milewska-Duda
i Jan Tadeusz Duda.

Msza św. w archikatedrze
św. Jana Chrzciciela

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Sta-
nisław Gądecki przewodniczył Mszy św. w 
archikatedrze św. Jana Chrzciciela w War-
szawie, w intencji Ojczyzny i prezydenta po 
zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. 
Mszę św. koncelebrowali m.in. metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz,  prymas 
Polski, abp Wojciech Polak, który wygłosił 
kazanie, abp Zygmunt Zimowski, przewod-
niczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia, abp Celestino Migliore, 
Nuncjusz Apostolski w Polsce, a także bp 
Józef Guzdek. Obecni byli przedstawiciele in-
nych Kościołów i związków wyznaniowych.
Na początku Mszy św., odprawianej w świę-

to Przemienienia Pańskiego przewodniczący 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 
stwierdził, że zgromadzenie będzie modlić 
się o błogosławieństwo dla prezydenta,
o wszystkie konieczne dary Ducha Świętego, 
ducha miłości i pokory.
Obie cnoty rządzącego – umiłowanie ludu
i pokora – są bardzo potrzebne. Każdy czło-
wiek, który podejmuje się sprawowania wła-
dzy, winien postawić sobie te dwa pytania: 
czy kocham mój lud, aby mu jak najlepiej 
służyć? Czy jestem na tyle pokorny, ażeby 
wysłuchać opinii innych i wybrać dla niego 
najlepszą drogę? – mówił abp Gądecki.
Zwracając się do prezydenta Dudy powiedział: 
Modlimy się dzisiaj także o to, abyś – przy po-
dejmowaniu decyzji – patrzył w przyszłość, 
kierując się radą, która jest zgodna z tradycją 
przodków i naturą Rzeczypospolitej. 
Przewodniczący Episkopatu Polski zapewnił 
też nowego prezydenta, że kiedy Kościół
w czasie jego urzędowania „zabierze głos
w sprawach związanych z życiem społecz-
nym i politycznym, to nie w tym celu, by 
sprawować władzę polityczną albo odbie-
rać komukolwiek prawa do wolności opinii
w konkretnych sprawach. Kościół pragnie je-
dynie kształtować i oświecać sumienia wier-
nych – a zwłaszcza tych, którzy poświęcają 
się działalności politycznej – by ich wysiłki 
przyczyniały się zawsze do integralnego po-
stępu człowieka i dobra wspólnego. Przez 
swoje nauczanie społeczne Kościół nie pra-
gnie uczestniczyć w rządzeniu Polską.
Niewątpliwie natomiast nakłada na wier-
nych moralny obowiązek wierności przeko-
naniom; obowiązek wpisany w ich sumienie, 
które jest jedno i niepodzielne” – stwierdził 
abp Gądecki. 
W homilii Prymas Polski abp Wojciech Po-
lak, nawiązując do obchodzonego tego dnia 
święta Przemienienia Pańskiego, podkre-
ślił, że w dniu tym zaproszeni jesteśmy, aby 
duchowo towarzyszyć Jezusowi oraz trzem 
uczniom na Górze Przemieniania. „W to dzi-

Wierność tradycji Rzeczpospolitej Wierność tradycji Rzeczpospolitej 
uzdrowi Ojczyznęuzdrowi Ojczyznę
Zaprzysiężenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ma piękny, 
choć nie do końca uregulowany protokołem ceremoniał. Każdy 
z elementów, zaprzysiężenie w Sejmie, Msza święta, przejęcie 
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i insygniów odznaczeń 
Orderów Orła Białego i Odrodzenia Polski niesie ze sobą boga-
tą symbolikę. W tym roku po raz piąty mogliśmy uczestniczyć 
w wydarzeniach towarzyszących przejmowaniu władzy przez 
wybranego w demokratycznych wyborach prezydenta Polski, 
tym razem Andrzeja Dudy.

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy, Prezydenta RP i Zwierzchnika Sił ZbrojnychZaprzysiężenie Andrzeja Dudy, Prezydenta RP i Zwierzchnika Sił Zbrojnych

Fo
t

Kr
zy

sz
to

fS
tę

pk
ow

sk
i

Para prezydencka w archikatedrze św. Jana ChrzcicielaPara prezydencka w archikatedrze św. Jana Chrzciciela

Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława GądeckiegoMsza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego



5

siejsze kościelne święto zostaliśmy również 
zaproszeni, aby przez wspólną modlitwę 
towarzyszyć Panu Prezydentowi, oficjalnie 
obejmującemu dziś swój urząd” – mówił.
„Są zatem spotkania, które mają moc prze-
miany. Są wyzwania, które sprawiają, że 
szukamy oparcia, aby im sprostać. Są zada-
nia, którym poświęcając nasze życie, odpo-
wiadamy na wezwanie, by czynić ze swego 
życia dar dla innych. Niewątpliwie do takich, 
do jednych z najważniejszych, do najistot-
niejszych, należy służba dobru wspólnemu” 
– przyznał hierarcha.
Zdaniem Prymasa oprócz bezwarunkowego 
szacunku dla osoby ludzkiej troska o dobro 
wspólne domaga się również szczególnej 
troski o rodzinę. 
„Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni – mó-
wił dalej. – Jesteśmy odpowiedzialni nie 
tylko za siebie, ale i za innych. Jesteśmy 
odpowiedzialni za naszą Ojczyznę i za sie-
bie nawzajem. Jesteśmy odpowiedzialni 
za nasz wspólny ojczysty dom, za Polskę,
a w niej, każda i każdy z nas zobowiązany 
jest, na miarę swego powołania i swego 
miejsca w społeczeństwie, do obrony i pro-
mowania dobra wspólnego, do pomnażania 
go, do troski o nie we wszystkich 
wymiarach i w odniesieniu do 
każdego” – dodał.
Prymas zwrócił się także do pre-
zydenta Andrzeja Dudy, który 
składając wobec Zgromadzenia 
Narodowego uroczystą przysięgę 
zobowiązał się do dochowania 
wierności postanowieniom Kon-
stytucji, do niezłomnej obrony 
godności Narodu, do troski o nie-
podległość i bezpieczeństwo Pań-
stwa, a także do tego, że dobro 
Ojczyzny i pomyślność wszystkich 
obywateli będą dla niego zawsze 
najwyższym nakazem.
„Wypełnienie tych zobowiązań 
staje się dla Pana, Panie Prezyden-
cie, praktycznym wyrazem troski o wspólne 
dobro, służbą dobru wspólnemu, a przez to, 
zgodnie ze słowami papieża Franciszka, do-
skonałą formą miłości” – podkreślił. 
We Mszy św. poza prezydentem i jego rodzi-
ną uczestniczyli marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz, ministrowie, posłowie i sena-
torowie, biskupi i arcybiskupi, przedstawi-
ciele Kościołów i związków wyznaniowych. 
Obecny był także Lech Wałęsa, Prezydent RP
w latach 1990-95.
Po zakończeniu Mszy św. prezydent Andrzej 
Duda wraz z małżonką w towarzystwie me-
tropolity warszawskiego kard. Kazimierza 
Nycza zeszli do krypt katedry i złożył na 
grobach prezydentów Gabriela Narutowicza 
i Ignacego Mościckiego i przed tablicą upa-
miętniającą prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego oraz na grobie Prymasa Polski 
kard. Józefa Glempa. Po wyjściu z podziemi 
katedry złożył na grobie Prymasów kard. Au-
gusta Hlonda i  kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Odprowadzany przez tłumy Warszawiaków 
udał się do Zamku Królewskiego, gdzie od-
była się uroczystość odebrania insygniów 
odznaczeń: Orderów Orła Białego i Odrodze-
nia Polski.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznacze-
niach, prezydent z tytułu wyboru na ten 
urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Bia-
łego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodni-
czy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem 
Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewod-
niczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, 
że w najbliższych latach obchodzone będą 
dwie wielkie rocznice polskiej historii – 1050. 
rocznica chrztu Polski i 100. rocznica odzy-
skania niepodległości w 1918 roku. – Wierzę 
w to, że w wydarzenia te wpiszą się te zna-
mienite, najwspanialsze polskie ordery, że 
będą wręczone ludziom godnym, że będzie 
w ten sposób budowana i historia tych orde-
rów i historia Rzeczypospolitej – powiedział 
prezydent.
– To, iż otrzymałem te ordery, stałem się ich 
kawalerem, w związku z objęciem urzędu 
Prezydenta RP, traktuję jako wielkie zobo-
wiązanie nie tylko w znaczeniu tego, że trze-
ba ze wszystkich sił się starać, by podkreślać 
godność tych orderów, także poprzez tych, 
którzy są nimi dekorowani, ale także dlate-
go, że nie mam dziś poczucia, bym na te or-
dery zasłużył – podkreślił prezydent.

Po uroczystości na Zamku Królewskim prezy-
dent Duda udał się do Pałacu Prezydenckie-
go, po raz pierwszy w roli jego gospodarza.

Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

Uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad 
armią odbyła się po południu na Placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
W uroczystości uczestniczyli marszałek Se-
natu Bogdan Borusewicz, premier Ewa Ko-
pacz, kadra dowódcza Sił Zbrojnych RP oraz 
przedstawiciele kierownictwa MON. Obecny 
był także Biskup Polowy Józef Guzdek.
Uroczystość przyjęcia zwierzchnictwa odby-
ła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem. 
Prezydent dokonał przeglądu pododdziałów 
reprezentacyjnych i przywitał się z żołnie-
rzami. Odegrany został Mazurek Dąbrow-
skiego, a na maszt wciągnięta została Flaga 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Głos zabrał wicepremier i minister ON To-
masz Siemoniak, który podkreślił, że przyjęcie 
zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi to za-
wsze wyjątkowa chwila w historii państwa. 
– To szczególny moment dla Wojska Polskie-
go podkreślający jego bliskie więzi z głową 

państwa. W imieniu rządu i swoim własnym 
chciałbym zadeklarować otwartość i goto-
wość do współpracy z Panem Prezydentem
w sprawach bezpieczeństwa i obrony naro-
dowej – powiedział Tomasz Siemoniak.
Prezydent na znak przyjęcia zwierzchnic-
twa nad siłami zbrojnymi przyklęknął przed 
sztandarem Batalionu Reprezentacyjnego 
i ucałował jego płat. Następnie na maszt 
wciągnięty został proporzec Prezydenta RP, 
symbolizujący jego zwierzchność nad armią. 
Na cześć prezydenta oddanych zostało pięć 
salw armatnich.
– Dziś rozpoczyna się nowa prezydentu-
ra. Dziś witam was i wy witacie nowego 
Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Sił Zbrojnych, 
które składają się ze wspaniałych żołnierzy, 
oddanych polskiemu państwu, oddanych 
polskiemu narodowi. Żołnierzy, którzy są 
gotowi w każdej chwili bronić Ojczyzny
i w każdej chwili Jej służyć. Nie mam co do 
tego żadnych wątpliwości – powiedział pre-
zydent Duda.
Prezydent przypomniał o 101. rocznicy wy-
marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej Legio-
nów Marszałka Józefa Piłsduskiego z kra-
kowskich Oleandrów, dodał, że uroczystość 

przyjęcia zwierzchnictwa nad 
wojskiem w tym dniu ma dla 
niego wyjątkowe znaczenie. 
Przypomniał, że współcze-
sna armia kultywuje najpięk-
niejsze tradycje polskiego 
wojska: żołnierzy I Kompa-
nii Kadrowej, tych którzy 
walczyli pod Monte Cassino
i w Powstaniu Warszawskim. 
Jak dodał, „wszyscy walczyli 
o Polskę i za Polskę”.
Prezydent podkreślił, że Pol-
scy żołnierze na całym świe-
cie potrafili pokazać, „że 
są mężni, że są patriotami 
i potrafią walczyć również 
za wolność naszą i waszą”.

– Żołnierze! Dziś rozpoczyna się nowa pre-
zydentura; dziś wita Was i Wy witacie nowe-
go Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Zwierzchni-
ka wojska składającego się ze wspaniałych 
żołnierzy, którzy w każdej chwili są gotowi 
służyć Polsce. Chcę Wam i Waszym poprzed-
nikom oddać szczególny szacunek. Dziękuję, 
że służycie Polsce. Chcę, żebyście dalej boha-
tersko i oddanie jej służyli – powiedział.
Prezydent złożył kwiaty przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Poprawiając szarfę wieńca, 
przyklęknął na jedno kolano, dotknął płyty 
grobu i przeżegnał się. Po raz pierwszy wpisał 
się też do księgi pamiątkowej Grobu Niezna-
nego Żołnierza i przyjął defiladę pododdzia-
łów reprezentacyjnych. Podczas uroczystości 
tłumy widzów wyrażały aprobatę dla osoby 
nowego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Głośno 
skandowano nazwisko prezydenta.
Uroczystość zakończyła się złożeniem kwia-
tów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłs-
duskiego.
Owacyjnie odprowadzany przez tłumy nowy 
Prezydent RP wygłosił jeszcze przemówienie 
przed Pałacem Prezydenckim.

 
Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Złożenie wieńca przez Prezydenta RP na Grobie Nieznanego ŻołnierzaZłożenie wieńca przez Prezydenta RP na Grobie Nieznanego Żołnierza
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Przybyłem:
„patrzeć, słuchać, czuć, badać”

25 kwietnia 1918 roku ks. Achille Ratti zo-
stał mianowany wizytatorem apostolskim
w Polsce, rozpoczynając służbę w dyploma-
cji watykańskiej. Liczył wówczas niespełna
61 lat (urodził się 31 maja 1857 r. w Desio 
koło Mediolanu), od 1879 roku był księdzem; 
posiadał trzy doktoraty. Wiele lat kapłańskie-
go życia zbiegło mu na pracy naukowo-ba-
dawczej. Od 1888 roku pracował w słyn-
nej Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediola-
nie, osiągając z biegiem czasu stanowisko 
jej prefekta (1907). Nominacja na watykań-
skiego dyplomatę zastała go na stanowisku 
prefekta wspaniałej Biblioteki Watykańskiej. 

Został nim w 1914 roku. To było ukorono-
wanie jego długiej drogi wybitnego eksperta 
w dziedzinie bibliotekoznawstwa, konser-
watorstwa, organizatora pracy naukowo-ba-
dawczej, edytora historycznych źródeł.
Do Polski ks. Ratti przybył 29 maja 1918 roku. 
Zamieszkał przy ul. Książęcej w Warszawie, na 
plebanii parafii św. Aleksandra, „Życie pro-
wadził klasztorne, proste i regularne nad po-
dziw”, zanotował jeden ze współczesnych. Był 

„Do łask wyjątkowych, jakie Opatrzność Boża dała Nam w życiu, zaliczamy to zrzą-
dzenie Boże, że mogliśmy czas dłuższy przebyć w Polsce, że mieliśmy sposobność 
poznać osobiście Warszawę i Wilno, Kalisz i Lwów, Kraków i Lublin i tyle innych 
miejscowości Waszej i Naszej Polski drogiej. Lat spędzonych w Polsce nie zapo-
mnimy do Naszej śmierci. Bo i My obywatelem jesteśmy Polski! Jesteśmy oby-
watelem Polski przez duchowe narodziny Nasze, kiedyśmy brali sakrę biskupią 
w katedrze warszawskiej przez posługę Eminencji Kardynała Arcybiskupa i Jego 
Braci Współkonsekratorów, najstarszych Przedstawicieli Episkopatu Polskiego,
w obecności całego Episkopatu i tych wszystkich, którzy w stolicy reprezentowali 
życie państwowe i społeczne, sprawiedliwość, naukę, dobroczynność” – to słowa 
Ojca Świętego Piusa XI skierowane 11 kwietnia 1925 roku do grupy młodzieży pol-
skiej przybyłej do Rzymu. Świadectwo głębokich związków tego następcy św. Pio-
tra Apostoła z naszą ojczyzną, którą dobrze poznał i obdarzył głębokim uczuciem, 
pełniąc w niej posługę najpierw wizytatora apostolskiego, a następnie nuncjusza 
papieskiego. W czasie jego pobytu w Polsce rozgorzała wojna polsko-bolszewicka 
1919-1921. W sierpniu 1920 roku pozostał w zagrożonej naporem Armii Czerwo-
nej Warszawie, wspomagając duchowo i modlitewnie walczących na przedpolach 
Stolicy żołnierzy. 

to czas, kiedy coraz mocniej poczęła się kry-
stalizować najistotniejsza dla tamtego pokole-
nia sprawa: odzyskanie przez Polskę utraconej 
w wyniku zbrodni rozbiorów niepodległości. 
Niedługo przed przybyciem ks. Rattiego do 
Warszawy, 8 stycznia 1918 roku prezydent 
Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson 
ogłosił słynne orędzie, w którym wymienił 
czternaście warunków przyszłego pokoju; 
jednym z nich była konieczność utworzenia 
niepodległego państwa polskiego z dostępem 
do morza. Na terenie Królestwa Polskiego od 
1915 roku nie było już rosyjskich zaborców, 
powołana przez okupantów niemieckich
i austro-węgierskich Rada Regencyjna poczęła 
pełnić funkcję tymczasowej polskiej władzy 
państwowej. Umacniała się legenda uwię-

zionego w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, 
twórcy Legionów. Na gruncie kościelnym 
poczęto niwelować ukształtowane podczas 
lat zaborów podziały polskiej prowincji ko-
ścielnej; już w 1917 roku, z okazji obchodów 
stulecia metropolii warszawskiej, miał miejsce 
pierwszy zjazd biskupów ze wszystkich pol-
skich diecezji. Początkowo zakres kompeten-
cji wizytatora apostolskiego miał obejmować 
metropolię warszawską, z biegiem czasu ks. 

Ratti został mianowany także wizytatorem 
apostolskim dla Rosji i krajów byłej Rosji
(Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii). 
30 maja 1918 roku Wizytator Apostolski 
poprowadził wielotysięczną procesję Bo-
żego Ciała w Warszawie. Spotkał się po 
raz pierwszy z biskupami polskimi podczas 
konferencji Episkopatu w Warszawie (20-21 
lipca), której przewodniczył. Pielgrzymował 
też na Jasną Górę. W ciągu lipca i września 
wizytował stolice biskupie: był w Kielcach, 
Sandomierzu, Krakowie, Lublinie, Janowie 
Podlaskim, Włocławku. Odbył tę podróż aby, 
jak mówił: „patrzeć, słuchać, czuć, badać”. 
Był poruszony przyjęciem, jakiego doznawał. 
Tysięczne tłumy, bramy triumfalne, banderie 
konne towarzyszące powozowi papieskiego 
wysłańca. Nie odnosił tego do siebie, skrom-
nego kapłana, wypełniającego powierzoną 
przez Stolicę Świętą misję religijno-kościel-
ną. Uważał, że to Polska katolicka, semper 
fidelis, przez jego osobę składa hołd i ma-
nifestuje swą miłość ku temu, który go do 
Polski posłał – Ojcu Świętemu Benedyktowi 
XV. Wizytator apostolski słał raporty do Sto-
licy Apostolskiej na temat życia religijnego 
w odwiedzanych diecezjach, sytuacji du-
chowieństwa, religijności wiernych, potrzeb 
duszpasterskich. W ślad za nimi szły ważkie 
decyzje Ojca Świętego podejmowane jeszcze 
przed odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości: reaktywowane zostały skasowane 
przez rosyjskie władze zaborcze diecezje 
podlaska oraz kamieniecka; mianowanych 
zostało aż czternastu nowych biskupów do 
posługi w polskich diecezjach. Ks. Ratti ode-
grał też istotną rolę w przezwyciężeniu prze-
szkód związanych z nominacją pierwszego
w dziejach Polski biskupa polowego. Naczel-
nik Państwa Józef Piłsudski i władze wojsko-
we wysuwały na to stanowisko bp. Włady-
sława Bandurskiego, słynnego duszpasterza 
Legionów. Natomiast Episkopat optował 
najpierw za kandydaturą bp. Stanisława Gal-
la, sufragana warszawskiego, a później abp. 
Józefa Teodorowicza, arcybiskupa lwowskie-
go obrządku ormiańskiego, zdeklarowanego 
przeciwnika linii politycznej Józefa Piłsud-
skiego. W trakcie rozmów prowadzonych 
między ks. Rattim a przedstawicielami Na-
czelnika Państwa i premiera Ignacego Jana 
Paderewskiego osiągnięto porozumienie:
8 lutego 1919 roku Ojciec Święty Benedykt 
XV mianował bp. Stanisława Galla pierwszym 
biskupem polowym Polski Odrodzonej. 

Świadek wielkiego zwycięstwa

6 czerwca1919 roku ks. Achille Ratti został 
mianowany pierwszym nuncjuszem papie-
skim w zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, 
w tym samym dniu został wyniesiony do god-
ności arcybiskupa tytularnego Lepanto. Kilka 
miesięcy później (28 października 1919 roku) 
w warszawskiej archikatedrze pw. Świętego 
Jana Chrzciciela przyjął sakrę biskupią z rąk 

„Miłować będę drogą Polskę i modlić się za nią”„Miłować będę drogą Polskę i modlić się za nią”

Przyszły Papież – świadek zmagań z nawałą bolszewicką w sierpniu 1920 rokuPrzyszły Papież – świadek zmagań z nawałą bolszewicką w sierpniu 1920 roku

Setna rocznica śmierci cesarza Napoleona I: Na pierwszym planie od lewej Marszałek Setna rocznica śmierci cesarza Napoleona I: Na pierwszym planie od lewej Marszałek 
Józef Piłsudski, w środku kard. Aleksander Kakowski, po prawej abp Achilles Ratti, Józef Piłsudski, w środku kard. Aleksander Kakowski, po prawej abp Achilles Ratti, 
Nuncjusz Papieski w Polsce, Ogród Saski, 5 maja 1921 r.Nuncjusz Papieski w Polsce, Ogród Saski, 5 maja 1921 r.
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kard. Aleksandra Kakowskiego, metropolity 
warszawskiego. Współkonsekratorami byli 
dwaj najstarsi stażem biskupim pasterze: bi-
skup kalisko-kujawski Stanisław Zdzitowiecki 
i biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar – 
dziś święty Kościoła. W uroczystości uczestni-
czył cały Episkopat, Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudskie, reprezentatywni przedstawiciele 
życia publicznego. To wtedy nowo kreowany 
arcybiskup – jak to po latach ujmował – przez 
duchowe narodziny do pełni kapłaństwa, 
otrzymanego z rąk polskich biskupów w sto-
łecznej katedrze, stał się obywatelem Polski. 
Już wkrótce to duchowe obywatelstwo po-
twierdził w jednoznaczny sposób w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej, szczególnie
w tej jej fazie, kiedy Armia Czerwona zbli-
żała się do wrót Warszawy, a niepodległy 
byt Polski został śmiertelnie zagrożony.
W atmosferze niepewnego jutra obradowa-
li na Jasnej Górze (27-29 lipca 1920 roku) 
biskupi polscy. W odezwie skierowanej do 
narodu apelowali o zjednoczenie wszystkich 
sił w obronie ojczyzny, o rozbudzenie ducha 
ofiarności i największego poświecenia w jej 
służbie, upraszali błogosławieństwa Bożego 
dla Polski w dniach śmiertelnego zagrożenia. 
„Okólmy Polskę ogniem serc w zjednoczeniu 
nadprzyrodzonej miłości niby łańcuchem
i idźmy na apostolstwo jedności i zgody!
Ut unum sint – aby jedni byli, o to się modli-
my…”. Zwracali się do Matki Jezusowej tej, 
która od wieków towarzyszy drodze naszego 
narodu: „(…) nie na to, o Pani, okazałaś się 
nam na nowo Polski Królową, nie po to na 
nowych drogach przewodzisz jej i królujesz, 
byś ukochany przez Ciebie naród, z powro-
tem do osłon włożyła grobowych. Nie na toś 
nas tak dziwnymi, cudownymi prowadziła 
ku wolności drogami, by pozwolić na po-
wtórne okucie narodu w pęta najstraszliw-
szej niewoli. Okaż się nam Matką o Mario,
a im cięższe są winy nasze, tym większa oka-
że się chwała Twoja nad nami, skoro nam 
okażesz Twoje miłosierdzie”.
Każdy dzień mnożył przykłady owego „apo-
stolstwa jedności i zgody” o które apelowali 

biskupi. W obliczu zagrożenia i wspólne-
go wroga zapomniano o podziałach kla-
sowych. Do Armii Ochotniczej napływali 
studenci, młodzież szkolna, inteligenci, 
rzemieślnicy. Wyruszali na front, którego 
linia biegła w odległości ok. 20 km od li-
nii Wisły. W stolicy, mimo bliskości armii 
najezdniczej, panował spokój. „Nastrój 
ludności był poważny, napięty, lecz nie 
paniczny” zanotował jeden ze świad-
ków tamtych dni”. Kardynał Aleksander 
Kakowski zarządził modlitwy błagalne 
we wszystkich kościołach. Przez miasto 
przeciągały procesje śpiewając pieśni
i prosząc Boga o zwycięstwo, wspomi-
nał po latach Wincenty Witos. 
Zapamiętano z tamtych dni nuncju-
sza apostolskiego. Inicjował spotkania
w nuncjaturze poświęcone ocenie sy-
tuacji. Przewodniczył modlitwom. Wy-
ruszał w teren, m.in. odwiedził klery-
ków seminarium płockiego pełniących 
służbę sanitariuszy we flotylli wiślanej. 
Pilnie obserwował sytuację. Gromadził 
m.in. informacje o sytuacji w diecezjach, 

przez które przeszły bolszewickie wojska.
W dniach zagrożenia i niepewności nuncjusz 
Ratti telegrafował do Ojca Świętego Benedyk-
ta XV, prosząc, aby na wypadek zajęcia przez 
bolszewików Warszawy zezwolił mu pozostać 
na miejscu i ująć się w imieniu Chrystusa i Sto-
licy Świętej za duchowieństwem i ludnością.
W odpowiedzi otrzymał instrukcję, aby pozo-
stał przy rządzie. Po jej otrzymaniu poinformo-
wał ówczesnego ministra Spraw Zagranicz-
nych, Eustachego Sapiehę, iż pozostanie na 
swym stanowisku, dopóki w Stolicy pozostanie 
choć jeden członek rządu. Był konsekwentny
w swym postanowieniu. 13 sierpnia zapadła 
decyzja o ewakuowaniu korpusu dyploma-
tycznego do Poznania. Nuncjusz papieski, 
który był jego dziekanem, odmówił wykona-
nia tego polecenia. Pozostał w Warszawie. 
W dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny tysią-
ce mieszkańców Warszawie wzięło udział
w procesji, która wieńczyła zainicjowaną
w dniu 6 sierpnia w święto Przemienienia 
Pańskiego nowennę w intencji zwycięstwa. 
Na śpiew pieśni religijnych, na słowa modli-
twy nakładała się odgłos dział, dobiegający 
z przedpola Warszawy. Trwała żarliwa, bła-
galna modlitwa o zwycięstwo, o odparcie 
najazdu, o ocalenie polskiej niepodległości.
W nocy z 15 na 16 sierpnia rozpoczęła się 
śmiała ofensywa znad Wieprza, wspierająca 
obrońców stolicy, oskrzydlająca zaangażo-
wane w bój o Warszawę wojska sowieckie. 
Przestał cokolwiek znaczyć rozkaz Tucha-
czewskiego, wydany 4 lipca, w chwili roz-
poczęcie ofensywy Armii Czerwonej znad 
Berezyny: „Na zachód po trupie białej Polski 
wiedzie droga do światowego pożaru”. Roz-
począł się bezładny odwrót Armii Czerwonej. 
W końcu sierpnia, na froncie południowym 
pod Komarowem, w wielkiej kawaleryjskiej 
bitwie została rozbita Armia Konna Budion-
nego, w drugiej połowie września na froncie 
północnym została rozegrana zwycięska Bi-
twa Niemeńska. 18 marca 1921 roku Polska
i Rosja bolszewicka podpisały traktat poko-
jowy w stolicy Łotwy – Rydze, ustalono m.in. 

przebieg linii granicznej, oba państwa zrze-
kły się wszelkich roszeń terytorialnych.
Kiedy został podpisany traktat ryski ks. abp. 
Achilles Ratti sprawował jeszcze swą misję 
dyplomatyczną w Polsce. Na to co się stało, 
na cud nad Wisłą, na zwycięstwo nad bol-
szewikami, patrzył jako na opatrznościowe 
ocalenie Polski i Europy, odniesione nie tylko 
dzięki szczodrze szafowanej krwi żołnier-
skiej, męstwu i poświeceniu, także ufnej mo-
dlitwie tysięcy.
Kiedy minęło śmiertelne niebezpieczeństwo,  
doceniono jego postawę w dniach zagro-
żenia. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po 
odparciu nawały bolszewickiej najwyższe 
władze Rzeczypospolitej ustami premiera 
Wincentego Witosa wyraził nuncjuszowi apo-
stolskiemu wdzięczność „za moralne wspar-
cie w dniach największego zagrożenia”. 

Przyjaciel Polski i Polaków 

Swoją misję w Polsce ks. Achille Ratii zakoń-
czył 4 czerwca 1921 roku. Opuszczał naszą 
ojczyznę z bagażem bogatych wspomnień, 
przeżyć, wrażeń, także z Orderem Orła Bia-
łego – najwyższym odznaczeniem Rzeczy-
pospolitej, otrzymanym z rąk Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego za postawę 
podczas wojny polsko-bolszewickiej, za de-
cyzje służące Kościołowi i Polsce.
13 czerwca 1921 roku został mianowany ar-
cybiskupem Mediolanu, 19 lipca został włą-
czony do kolegium kardynalskiego. 6 lutego 
1922 roku na konklawe po śmierci Benedyk-
ta XV został obrany Papieżem. Chwilę po wy-
borze powiedział do obecnych na konklawe 
polskich kardynałów: „Podziwiam Polaków
i kocham i nadal miłować będę drogą Polskę 
i modlić się za nią nie przestanę”.
Podczas swego pontyfikatu (zmarł 10 lute-
go 1939 r.) nie raz dawał wyrazy serdecznej 
pamięci o naszej ojczyźnie, m.in. zatwierdził
i rozszerzył na całą Polskę święto Matki Boskiej 
Królowej Polski, podpisany został konkordat 
między Rzecząpospolitą a Stolicą Apostol-
ska (1925), bullą Vixdum Poloniae powołał
w Polsce nowe metropolie (1925), kanonizo-
wał bł. Andrzeja Bobolę (1938). Polskiemu 
artyście, Janowi Henrykowi Rosenowi, po-
wierzył wykonanie dwóch fresków w kaplicy 
kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo, przed-
stawiających dwa wiekopomne wydarzenia 
polskiej historii: o. Augustyna Kordeckiego 
broniącego Jasnej Góry w 1656 roku i ks. 
Ignacego Skorupkę na czele polskich żołnierzy 
odpierających sowiecki atak pod Ossowem
w sierpniu 1920 roku. W ołtarzu kaplicy po-
lecił umieścić kopię obrazu Matki Bożej Ja-
snogórskiej. 
19 marca 1937 roku Pius XI ogłosił encyklikę 
Divini Redemptoris – o bezbożnym komuni-
zmie, przenikliwą analizę tej ideologii i sys-
temu politycznego, stanowiących wielkie 
zagrożenie dla świata, głoszących fałszywe 
ideały sprawiedliwości, równości, brater-
stwa, wolności. Można powiedzieć, że ta 
słynna encyklika wyrosła także osobistego 
losu jej Autora, z jego przeżyć w Warszawie 
w pamiętnym sierpniu 1920 roku.

Jędrzej Łukawy

Ojciec św. Pius XIOjciec św. Pius XI
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Gdy „nasi” mundurowi – żołnierze, funkcjo-
nariusze Straży Granicznej, Służby Celnej, 
Straży Ochrony Kolei – przemierzają ostatnie 
16 kilometrów z Przeprośnej Górki, w wigilię 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny „była 
pątniczka” oddycha atmosferą Jasnej Góry
i okolicznych błoni. Mijam wielu młodych
w koszulkach, które obwieszczają światu sło-
wami św. Teresy z Avilli: Bóg sam wystarczy, 
czy też jednego z błogosławieństw – Błogosła-
wieni czystego serca… 
Na wale obronnym, pod ołtarzem polowym 
na błoniach jasnogórskich, wielki baner z na-
pisem: Częstochowa 1991 r. – 25. rocznica 

Światowych Dni Młodzieży: Od Maryi Jasno-
górskiej do Jezusa Miłosiernego. Tegorocz-
ne pielgrzymki, zdążające do Maryi na Jasną 
Górę, były bowiem duchowym preludium do 
przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży
z udziałem papieża Franciszka, który spotka się 
z młodymi świata w Polsce w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski.
Paulini pozdrawiają kolejne pielgrzymki wcho-
dzące na błonia, gdzie wita ich, jak przed wie-
kami, odnowiona figura Niepokalanej, która 
depcze głowę węża. „Węża” herezji i masonerii, 
jak napisał w pierwszym numerze „Rycerza Nie-
pokalanej (1922 r.) – wielki czciciel Niepokala-
nej – św. Maksymilian Maria Kolbe. No właśnie, 
przecież to dziś 14 sierpnia, przemyka mi przez 
myśl – wspomnienie męczennika z Auschwitz, 
który oddał życie za brata – Franciszka Ga-
jowniczka, ojca rodziny. Święty Franciszkanin,
O. Kolbe wiedział, jak wielką wartością jest ro-
dzina. Wchodzi właśnie Warszawsko-Praska 
Pielgrzymka Rodzin, weszli strażacy, niepełno-
sprawni ze swoimi opiekunami, bezdomni, stu-
denci. Weszła idąca od 304. lat nieprzerwanie 
paulińska Warszawska Pielgrzymka Piesza, któ-
ra w tym roku ofiarowała swój pielgrzymi trud
w intencji rodzin przed zbliżającym się Synodem 
Biskupów w Watykanie.

Armia Pana – ponad 80. garnizonów

Ponad 500. żołnierzy, pracowników wojska, 
z ponad 80 garnizonów wyruszyło 5 sierpnia 
2015 r. wraz z XXIV Pieszą Pielgrzymkę Woj-
skową na Jasną Górę. Towarzyszyło im w reko-
lekcjach w drodze 11. kapelanów wojskowych 
i czterech kleryków. Szli z nimi przez pewien 
czas ramię w ramię trzej biskupi: bp Józef Guz-
dek, biskup polowy armii słowackiej, Franci-
szek Rabek, a na końcowych etapach biskup 
polowy US Army Richard Spencer. – Pasterz 
musi iść ze swoimi owcami – mówił z uśmie-
chem biskup Rabek podczas pokonywania 

ponad 50-kilometrowego 
etapu pierwszego dnia piel-
grzymki.
W niedzielę, 9 sierpnia we 
wspomnienie św. Teresy 
Benedykty od Krzyża (Edyta 
Stein) pielgrzymów z gru-
py wojskowej, zdążających 
na Jasną Górę odwiedził 
bp Józef Guzdek. Odpra-
wił dla pątników Mszę św. 
przed kościołem parafial-
nym pw. św. Jakuba w Krze-
mienicy.
W homilii bp Guzdek powie-
dział, że powołanie człowie-
ka składa się z dwóch eta-

pów. Pierwszy zaczyna się wtedy, gdy człowiek 
uświadamia sobie, że potrzebuje wsparcia
i opieki Stwórcy, który spełnia ludzkie pragnie-
nia. Drugi etap miał miejsce podczas spotkania 
Piotra ze zmartwychwstałym Panem. Usłyszał 
wówczas pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci”.
Powołanie do życia służby wojskowej także 
składa się z dwóch etapów. – Młodzi, zdolni, 
wysportowani dokonaliście odważnego wybo-
ru. Opuściliście wasze rodzinne domy, rodzi-
ców i przyjaciół, aby zrealizować swoje marze-
nia. Ale to jeszcze nie był etap dojrzałej służby 
Ojczyźnie. Ona zaczyna się w tym momencie, 
gdy nie idziemy jedynie za swoimi marzeniami, 
ale z pełną determinacją realizujemy zobowią-
zania wynikające z przysięgi wojskowej, aż do 
poświęcenia swojego zdrowia a nawet życia
w imię miłości Ojczyzny – powiedział. – Za każ-
dym razem, kiedy podejmujecie się coraz bar-
dziej odpowiedzialnych zadań stawiajcie sobie 
pytanie: Czy miłujesz Ojczyznę bardziej aniżeli 
inni? To „bardziej” jest istotne w doborze ludzi 
do pełnienia odpowiedzialnych zadań dla do-
bra Ojczyzny.
ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej, w roz-
mowie z „Naszą Służbą”, podkreślił znakomite 
przygotowanie i pracę w trudnych warunkach 

wojskowych logistyków, przenoszących i budu-
jących obozowisko dla pielgrzymów. – Mimo 
trudnych warunków panuje atmosfera życz-
liwości i braterstwa – powiedział. Codziennie 
logistyce mają możliwość uczestniczenia we 
Mszy św., specjalnie dla nich sprawowanej.
Podczas pielgrzymki codziennie głoszone są 
katechezy z zakresu duchowości, które przy-
gotował ks. mjr Tomasz Paroń. Mówił m.in.
o znaczeniu i godnym spędzaniu niedzieli.
Ks. kmdr por. Zbigniew Rećko codziennie wy-
głasza konferencję na tematy historyczne. 
Mówił m.in.: o husarii i jej roli w Wiktorii Wie-
deńskiej oraz wyprawie Stefana Czarnieckiego 
do Danii, której echa pobrzmiewają w słowach 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Ks. Jan Dohnalik 
podczas jednej z konferencji mówił o historii
i znaczeniu szkaplerza. Jak podkreśla przygo-
towanych 70 szkaplerzy rozeszło się wśród 
pielgrzymów w ciągu kilka minut.
W czwartym dniu pielgrzymki w Raduczu 
swoje„pielgrzymkowe prymicje” odprawił 
ks. Paweł Mazurek, a ks. kmdr por. Zbigniew 
Rećko obchodzący w tym roku srebrny jubi-
leusz święceń kapłańskich wygłosił kazanie. 
Rozwinął w nim myśl na temat dewizy wyszy-
tej na wojskowych sztandarach: „Bóg-Honor-
Ojczyzna”. – W tych trzech słowach, można 
pokazać trzy najważniejsze dla każdego żoł-
nierza relacje. Pierwszym ze słów jest „Bóg”, 
w którym rozważać należy własną relację do 
Stwórcy. Drugie ze słów to „Honor”, który 
przypomina o mojej relacji z samym sobą, bo 
tylko przez własne postępowanie można ho-
nor utracić. Trzecim słowem jest „Ojczyzna”, 
którego znaczenie określa moją relację z inny-
mi – mówił ks. Rećko.

Przy kapliczce

Starszy Chorąży Arkadiusz Ciszewski z Siera-
dza dumnie niesie biało-czerwoną w poczcie 
sztandarowym na czele pielgrzymki. Po Apelu 
Jasnogórskim na Przeprośnej Górce, pod ka-
pliczką ufundowaną w z 1932 r., umawiamy 
się na wieczorną rozmowę.
– Od roku jestem na emeryturze; przez 23 lata 
służyłem w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia 
Dowodzenia. Pierwszy raz szedłem w piel-
grzymce wojskowej w 2002 r.; tylko dwa razy 
od tamtego czasu nie pielgrzymowałem, ale od 
11 lat nieprzerwanie idę do Matki Bożej. Każdy 
pielgrzym ma jakieś sprawy, rodzinne i służ-
bowe, które chce zawierzyć Maryi. Wystarczy 
posłuchać intencji, zapisanych na karteczkach
i odczytywanych w czasie różańca św. Wojsko-
wi pielgrzymi powierzają wstawiennictwu Ma-
ryi rozwój swojej zawodowej drogi, swojego 
powołania do służby Bogu i ojczyźnie…
Przez te wszystkie lata obserwuję zmiany, jakie 
zachodzą w organizacji pielgrzymki. Najwyraź-
niej widać to po logistyce; kiedyś kolejki i zbio-
rowa kąpiel w łaźniach polowych na samocho-
dach, dziś są pojedyncze kontenery. Zmieniły się 
warunki spożywania posiłków na obozowisku.
Co najbardziej poruszyło żołnierskie serce pod-
czas tegorocznej pielgrzymki? – pytam. – Naj-
bardziej wzruszyły mnie płaczące kobiety przy 
mijanych drogach. Płakały, gdy wojsko szło do 
Maryi. My też byliśmy wzruszeni…
Bo czyż pulsujące miłością do Maryi polskie ser-
ce może pozostać obojętne na ten piękny wyraz 
łączności munduru, symbolu męskiej odwagi, z 
wiernością synów tej ziemi wobec Najświętszej 

Przy przejściu na pasach w Częstochowie, w dniu wejścia na Jasną Górę XXIV 
Pielgrzymki Wojskowej, spotykam małżeństwo częstochowian. Ona i on, dwoje 
pochylonych staruszeczków. Drepczą powolutku o laseczce w ten niesamowity 
skwar. – Musieliśmy to zobaczyć na własne oczy. – Jak wielu pięknych młodych 
ludzi w Alei Najświętszej Maryi Panny! – cieszą się oboje, choć ta wyprawa dla 
nich to wielki trud. – Jest wiara w narodzie, jest zawierzenie Matce Bożej, są 
młodzi ludzie, jest nadzieja...

Przysięgam, ślubuję, zawierzam

XXIV pielgrzymka na Jasną Górę – wojsko w szkole Maryjnej wiernościXXIV pielgrzymka na Jasną Górę – wojsko w szkole Maryjnej wierności
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Matki? Dar łez. Przeczystych, bo wypływają-
cych z głębi naszej duchowości. Najwięksi nasi 
wrogowie wiedzieli, że w jej ramionach siła 
Polaków, dlatego tak zaciekle zawsze zwalczali 
kult Maryjny tak żywy w doświadczeniu wiary 
Polaków. Zdrowa pobożność Maryjna to nasza 
siła, nasza najpewniejsza gwarancja wierności 
Chrystusowi i jego Krzyżowi. Dobrze wiedzą
o tym najwięksi święci Kościoła katolickiego. Ale 
równie dobrze najwięksi nieprzyjaciele narodu 
polskiego. Jak na przykład Hans Frank, przywo-
łany w słynnej homilii Prymasa Wyszyńskiego
z 1957 r. i tylu innych, całe zastępy sił ciemności.
– Jakże się cieszę, że dożyłam chwili, że żołnie-
rze w mundurach idą do Matki Bożej na Jasną 
Górę – dzieli się refleksją uczestniczka piel-
grzymki ze Straży Granicznej. Wielu Polaków
z pokolenia dotkniętego raną przymusowej 
komunistycznej ateizacji, próbami wydarcia
z duszy skarbu wiary, potrafi dziś docenić bez-
cenne dobro odzyskanej wolności religijnej.
Jak nasi bracia z krajów, gdzie bożek konsump-
cji, materializmu zdominował wielu, przeży-
wają tę wspólną drogę? – pytam chorążego 
Ciszewskiego przy Kapliczce na Przeprośnej 
Górce. – Te góry naleśników nie do przejedze-
nia, przygotowanych przez ludzi na postojach, 
to wielka hojność i gościnność, wypływającą 
z wdzięczności dla pielgrzymów. Proszą nas
o modlitwę przed Cudownym Obrazem. A nasi 
koledzy z innych państw NATO pytają: dlacze-
go ci ludzie to robią, kto im płaci?..
Te pytania, to doświadczenie wróci z nimi do 
domu i będzie nurtować w myślach, w rozmo-
wach, a może zaowocuje w czynach miłości 
bliźniego? Jasnogórska Matka już się o to po-
stara, bo zawsze zwycięża.
Agata Szarko i mjr Piotr Szarko idą w piel-
grzymce razem po raz pierwszy: – W roku 
ubiegłym – 2014 – pielgrzymowałam duchem 
razem z moim mężem i synem. Wtedy zapra-
gnęłam ponownie wyruszyć w drogę na Jasną 
Górę. Dzięki wstawiennictwu NMP pragnienie 
to ziściło się 4 sierpnia, po 28 latach przerwy 
wyruszyłam z mężem i synem w drogę pątni-
czą do Częstochowy. Moje intencje były przede 
wszystkim dziękczynne. Droga okazała się 
trudna fizycznie z powodu upałów, ale piękna 
i budująca. Ofiarowuję Przenajświętszej Matce 
nasze trudy i dziękuję za spływające łaski. Był 
to czas na potwierdzenie wielkiej miłości i wię-
zi małżeńskiej i rodzinnej. Dziękuję Bogu, Ma-
rii Pannie i ludziom wspierającym nas na dro-
dze do tronu Jasnogórskiej Pani – mówi Agata 
Szarko, która wraz z mężem pielgrzymował 
również do Ziemi Świętej w I Pielgrzymce 
Ordynariatu Polowego. – Drugi raz dane mi 
było iść w pielgrzymce wojskowej – mówi 
mjr Piotr Szarko. W roku ubiegłym byłem ra-
zem z synem, a tym razem udało się, że była 
z nami też żona. Mam nadzieję, że przyjdzie 
taki czas, że i córka też będzie chciała z nami 
pójść. Moim pragnieniem było dojść. Bez żad-
nych taryf ulgowych w postaci innego obuwia 
niż wojskowe. Udało się, choć poobijane pię-
ty wciąż bolą. Takie wspólne pielgrzymowanie 
tworzy pomiędzy ludźmi więzi przyjaźni lub 
choćby serdeczności, zwłaszcza jak spotykają 
się po raz kolejny w drodze do Hetmanki Żoł-
nierza Polskiego. Poza tym, słuchając rozmów 
żołnierzy z różnych państw (np. USA i Niem-
cy), można było odnieść wrażenie, że język 
polski jest obowiązującym językiem w NATO.

I już dzisiaj sięgamy myślami do jubileuszowej 
pielgrzymki żołnierzy w roku przyszłym, aby 
móc spotkać się ze „starymi” znajomymi i po-
znać nowe osoby…
Wspólna droga małżeńskiego życia w jedno-
ści z Bogiem buduje małżeńską więź, czyniąc 
ją nierozerwalną. Jakże pięknie o tym mówił 
papież Franciszek: Małżonkowie żyjący łaską 
sakramentu małżeństwa są bogactwem Ko-
ścioła. „Kurs jest wyznaczony na zawsze. Jest 
to kurs miłości, miłości tak jak miłuje Bóg – na 
zawsze” – powiedział papież Franciszek.

SG zawierza Niepokalanemu Sercu Maryi

„Z dalekiej Fatimy rozlega się dzwon” – na 
Przeprośnej Górce w ten czwartek 13 sierpnia 
niesie się pieśń związana z objawieniami fa-
timskimi w 1917 r. Wybrzmiewa w niej m.in. 
pytanie świętych pastuszków: – Skąd jesteś
o Pani – Ja z nieba przybywam, by upomnieć 
ludzi, by Boga już więcej nie obrażali, za grze-
chy i zbrodnie pokutowali. 
Pielgrzymi Straży Granicznej wyruszają spod 
sanktuarium o. Pio w procesji fatimskiej. Idzie-
my za figurą Matki Bożej Fatimskiej, wierni jej 
wezwaniu do odmawiania różańca w duchu 
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy świata. 
Modlimy się w intencji wszystkich zagrożonych 
śmiercią wieczną (piekło). Pielgrzymom Straży 
Granicznej towarzyszy Dziekan SG ks. płk Zbi-
gniew Kępa i kapelani tej formacji. – Nawróce-
nie jest równoznaczne ze słowem zwycięstwo 
– słyszymy rozważanie na początku nabożeń-
stwa fatimskiego. – Celem walki nie jest znisz-
czenie przeciwnika, ale jego uratowanie przez 
nawrócenie. Maryja w orędziu z Fatimy mówi 
o nawróceniu Rosji, ale nie w sensie etnogra-
ficznym; chodzi tu o cały system bezbożnego 
komunizmu, który tam znalazł swoją siedzibę. 
Chodzi o nawrócenie niewolników kłamstwa
i żądzy władzy… tylko Bóg może nawrócić 
serce człowieka, dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego…
Te słowa znajdują potwierdzenie w świadec-
twie osoby, która dzieli się swoim doświadcze-
niem duchowym. – Jak wspaniałą rzeczą jest 
pokój, który mam w sercu. Przedtem byłam 
rozdygotana, pełna lęku i nocnych koszmarów, 
nie mogłam spać. Jestem żywym przykładem, 
że dla Boga nie ma nic niemożliwego, słyszę 
wyznanie osoby radosnej po doświadczeniu 
nawrócenia.
Tylko wtedy możemy być skutecznym narzę-
dziem w rękach Matki Bożej, jeśli sami pod-
damy swoje życie wymaganiom prawdy. A to 
oznacza gotowość do przyjęcia prześladowań, 
które nas umocnią na drodze do zwycięstwa. 
Ona, Niepokalana nam to obiecała: „Na koniec 
moje Niepokalane Serce zwycięży”.
Zanurzamy się duchem w tajemnice światła, 
mijamy ukwiecone brzozowe stacje maryjnej 
drogi na Przeprośnej Górce. Maryja zespolona 
z Krzyżem Syna – najwymowniejszy znak wier-
ności i zaufania Bożemu planowi zbawienia.
Na stopniach Sanktuarium O. Pio, ufundowa-
nego na kamieniu węgielnym z Góry Ośmiu 
Błogosławieństw, stajemy przed Matką Bożą 
Fatimską, niesioną na ramionach funkcjonariu-
szy Straży Granicznej.
Ks. płk Zbigniew Kępa zawierza Niepokalane-
mu Sercu Maryi, w imieniu obecnych i nieobec-
nych, naszą Ojczyznę, Kościół, nasze rodziny
i nas samych.

Po Eucharystii w sanktuarium, w czasie której 
dziekan SG rozważa trzy rodzaje pielgrzymo-
wania, ruszamy w Drogę Krzyżową, prowa-
dzoną przez ks. ppłk SG Andrzeja Guta.
– Każdy człowiek ma przed sobą dwie drogi – 
słyszymy m.in. słowa rozważań. Drogę żebra-
ka i siewcy. Ten pierwszy gromadzi w torbach 
majątek, nie rozstaje się z ciężkimi torbami ani 
na chwilę. Choć w tych torbach tak naprawdę 
są same śmieci… Ale człowiek może być jak 
siewca, który idzie przez życie i rzuca hojnie
w glebę Królestwa Bożego ziarna swoich talen-
tów, pracy, miłości. Po koniec zycia torba jest 
pusta, ale pole zostało obficie zasiane…
Gdy pielgrzymi ze Straży Granicznej dotrą już 
z całą wojskową pielgrzymką przed oblicze Ja-
snogórskiej Matki i Królowej Polski z wdzięcz-
nego serca ofiarują Jej wotum. Komendant 
Główny Straży Granicznej gen. dyw. Dominik 
Tracz ofiarowuje O. Paulinom w bibliotece ja-
snogórskiej – tak drogi tej formacji znak.
To tablica z godłem Rzeczypospolitej – Orłem 
w koronie, który na słupach granicznych strze-
że bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

Przysięgam – biorę odpowiedzialność
do końca życia

W ostatnim dniu XXIV Międzynarodowej Pieszej 
Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę, uczestni-
czący w niej pątnicy spotkali się na Przeprośnej 
Górce koło Częstochowy, gdzie Biskup Polowy 
Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. Podczas 
Eucharystii ordynariusz wojskowy pobłogosła-
wił małżeństwo dwojga wojskowych pielgrzy-
mów. Mszę św. koncelebrował z bp. Guzdkiem 
bp Richard Spencer, biskup polowy armii Sta-
nów Zjednoczonych. Bp Guzdek podkreślił, że 
celem drogi pielgrzymów była nauka wiernej 
służby Bogu i Ojczyźnie. Wyraził radość, że 
dwoje młodych ludzi służących w wojsku Bog-
dan i Monika zechcieli złożyć przysięgę mał-
żeńską w tak niezwykłym miejscu i czasie. – To 
wspaniały przykład w świecie, który mówi dziś, 
że wierność jest niemożliwa, a promowany jest 
kult niewierności – podkreślił.
W homilii biskup polowy wskazał na różne 
aspekty wierności. Podkreślił, że słowa żoł-
nierskiej przysięgi to ślub wierności składany 
Ojczyźnie, a słowa przysięgi małżeńskiej to 
świadoma i odpowiedzialna decyzja wzięcia 
odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
Przestrzegł, że dobra doczesne, materializm 
i pęd do kariery nigdy nie mogą przysłonić 
dobra współmałżonka. Podkreślił, że w czasie 
kryzysów warto przypomnieć sobie ostatnie 
słowa przysięgi „Tak mi dopomóż Panie Boże 
Wszechmogący”. – Jeżeli ktoś korzysta z Bożej 
pomocy w postaci sakramentów i modlitwy to 
wygra – zapewniał bp Guzdek.
Powołał się na świadectwa małżeństw o dłu-
gim stażu, kombatantów, którzy powtarzają, 
że ich związek nie był idealny, ale z Bożą pomo-
cą udało się dotrwać wspólnie do późnych lat.
Grupa ponad 600 żołnierzy, funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i Służby Celnej wyruszyła
z Przeprośnej Górki na ostatni etap prowa-
dzący częstochowską Aleją Najświętszej Maryi 
Panny na Jasną Górę. Tam, przed Cudownym 
Obrazem Biskup polowy Józef Guzdek zawie-
rzył pielgrzymów Matce Bożej a oni Jej swoje 
intencje.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska/
Krzysztof Stępkowski 



10

Krzysztof Stępkowski: Jaka jest geneza 
stopni wojskowych i dlaczego zadecy-
dowano, aby otrzymali je kapelani woj-
skowi?
Dr Andrzej Czesław Żak: – Sprawne funk-
cjonowanie i wykonywanie określonych za-
dań przez każdy rodzaj wojsk, w różnych 
okresach dziejów, wymagało i wymaga zhie-
rarchizowanych struktur, a więc podporząd-
kowania wszystkich żołnierzy dla osiągnięcia 
konkretnego celu. Poczynając od czasów sta-
rożytnych, wraz z tworzeniem kolejnych jed-
nostek, stałym ich rozwojem, występowała 
potrzeba rozwoju hierarchii, co normowało 
sprawy dowodzenia i kierowania.
Z czasem miejsce w hierarchii wyznaczać 
zaczęły stopnie wojskowe, towarzysząca im 
symbolika i inne atrybuty władzy oraz pod-
ległości. W wojskach Rzeczpospolitej nazwy 
wielu stopni, współcześnie nam znanych, 
zaczęły występować na przełomie XVI i XVII 
wieku. Stopnie wojskowe dla kapelanów 
wojskowych to w zasadzie tradycja danej 
armii. Nie ma tu jakiejś określonej reguły na-
wet w ramach tego samego wyznania. Każ-
da armia określa zasady ich przyznawania 
poprzez swoje tradycje i potrzeby podkreśle-
nia hierarchii, zakresu i charakteru posługi.

W jakich okolicznościach pierwszy bi-
skup polowy, Stanisław Gall, otrzymał 
stopień generalski? Czy kwestia tej lub 
innych nominacji generalskich była kie-
dykolwiek przedmiotem sporu?
– Kiedy 5 lutego 1919 roku papież Benedykt 
XV, w porozumieniu z Naczelnikiem Pań-
stwa Józefem Piłsudskim, powołał bp. Sta-
nisława Galla na biskupa polowego Wojska 
Polskiego, wzrosła ranga i autorytet polskie-
go duszpasterstwa wojskowego. Pierwszy 
Biskup Polowy otrzymał stopień generała-
porucznika. Nie spotkałem się z relacjami, 
dokumentami z tego okresu, które świad-
czyłyby o jakiś większych sporach czy kryty-
ce tych decyzji. Jeżeli takowe miały miejsce, 
jak na przykład wybór bp. Galla na biskupa 
polowego, a nie popularnego w wojsku bp. 
Władysława Bandurskiego, wynikały z okre-
ślonych preferencji personalnych oraz decy-
zji kadrowych.

Stopień generalski biskupa polowego leżał
w kompetencjach władz wojskowych, doty-
czyło to także stopni pozostałych kapelanów 
w armii. Rozkaz marszałka Józefa Piłsudskie-
go z 24 sierpnia 1922 roku, określał, że Bi-
skup Polowy odpowiada stopniowi generała 
dywizji. W 1933 roku, po konflikcie Marszał-
ka z bp. Gallem, zapadła decyzja o umiesz-
czeniu Biskupa Polowego „na liście genera-
łów brygady”.

Czy stopnie generalskie wśród kape-
lanów otrzymywali wyłącznie biskupi 
polowi?
– Znane są nieliczne przypadki, gdy genera-
łem został kapelan, np. o. Adam Studziński, 
dominikanin, uczestnik Bitwy o Monte Cassi-
no, ale na ogół tego rodzaju awanse nastę-
powały w dalekiej rezerwie i miały na celu 
uhonorowanie dokonań całego życia. Histo-
ria i tradycje duszpasterstwa wojskowego 
wskazują, że stopień generalski jest „zarezer-
wowany” dla biskupa polowego. Oczywiście 
ma tu także duże znaczenie ilość żołnierzy 
danego wyznania, w tym przypadku rzym-
skokatolickiego. To nie podlega dyskusji. 
Sądzę, że obecna hierarchia duszpaster-
stwa wojskowego, wywodząca się z tradycji
i sprawdzonych wzorców jest optymalna, 
także dla czasów nam współczesnych.

Jak wyglądała realizacja „generalskie-
go” aspektu posługi biskupów polo-
wych?
– Jak już wspomniałem, powołanie pierw-
szego biskupa polowego, Stanisława Galla 
odbyło się w warunkach wojennych. Woj-
sko Polskie toczyło walki w obronie świeżo 
odzyskanej niepodległości i kształtujących 
się granic państwa. Biskup Polowy jako or-
dynariusz kapelanów wojskowych, wyruszał
z wizytacją duszpasterską na front, był wśród 
żołnierzy. Podobna sytuacja powtórzyła się w 
czasie II wojny światowej. Następca bp. Gal-
la, biskup polowy Józef Gawlina dzielił trudy 
wojenne z żołnierzami. Otrzymał najcenniej-
szy dla żołnierza order – Krzyż Virtuti Mili-
tari. Wojny mijały, ale pozostawał autorytet, 
szacunek, budowany na polach bitewnych
i w codziennej służbie.

W jaki sposób należy traktować nomi-
nację generalską dla biskupa polowe-
go, czy jest to bardziej kwestia sym-
boliczna, czy posiada także wymiar 
praktyczny?
– Etymologia terminu „generał” pochodzi 
z łacińskiego „generalis” czyli główny, nad-
rzędny. Jednoznacznie wskazuje miejsce Bi-

skupa Polowego-generała, także w hierarchii 
wojskowej. Wojsko nie lubi niedomówień. 
Tu, od wieków, obowiązuje hierarchia, dąże-
nie do przejrzystych struktur, zakresu praw
i obowiązków.

W wojsku dba się w sposób niezwykle 
drobiazgowy o tradycję, tożsamość 
oraz wychowanie patriotyczne. Jakie 
znaczenie dla wojska ma nominacja ge-
neralska dla biskupa polowego w tym 
kontekście?
Każda armia opiera się na tradycjach, które 
świadczą o jej przeszłości bojowej, głośnych 
zwycięstwach, ale także porażkach. Wielkie 
czyny bojowe stanowią wzór służby i po-
święcenia dla Ojczyzny. Powrót do pełnych 
tradycji po 1990 roku to dowód na kontynu-
ację tradycji wojska I i II Rzeczypospolitej.
Obecny Biskup Polowy jest kontynuatorem 
tradycji sięgających odrodzenia państwa pol-
skiego i jego armii w 1918 roku, a więc także 
do takich poprzedników jak biskup Stanisław 
Gall czy biskup Józef Gawlina.
Warto pamiętać, że wszyscy poprzednicy 
obecnego Biskupa Polowego posiadali stop-
nie generalskie, tak w czasach wojen, jak
i w czasie pokoju. Jest to jakby „wpisane” 
na stałe w służbę duszpasterską w wojsku
i w służbach mundurowych. To również kwe-
stia prestiżu polskiego ordynariusza wojsko-
wego na arenie międzynarodowej.

Jak Pan, jako człowiek wojska i historyk, 
ocenia nominację generalską biskupa 
Józefa Guzdka?
– To widoczny dowód na to, że tradycje, etos 
służby społeczeństwu i armii, nie są pustymi 
słowami, ale jak najbardziej żywymi, mocno 
osadzonymi w tradycji i kultywowanymi.
W nominacji generalskiej biskupa Józefa 
Guzdka nie doszukiwałbym się sensacji, czy 
jakiegokolwiek precedensu. Wprost prze-
ciwnie, spotykałem się z licznymi opiniami, 
że brakuje tego „pastorału generalskiego”. 
Jest to więc jeszcze jeden dowód na nor-
malność, na której powinno nam wszystkim 
zależeć.

Dziękuję za rozmowę.

Tradycja, a nie precedens Tradycja, a nie precedens 
Nominacja generalska dla Biskupa Polowego Józefa Guzdka nie jest prece-
densem, ale dowodem na normalność i nawiązaniem do tradycji sięgającej 
czasów odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku – mówi dr An-
drzej Czesław Żak, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego w rozmowie 
z Krzysztofem Stępkowskim. Historyk przypomina, że wszyscy dotychczasowi 
biskupi polowi otrzymywali stopnie generalskie. 
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 28 maja 1882 r.
w Pyszkowicach koło Bu-
czacza jako syn Józefa i Ro-
zalii z d. Kwiecińska. Uczęsz-

czał do Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie. 
Ponieważ był chorowity, często przebywał
w infirmerii, gdzie wychowankami konwiktu 
opiekował się o. Jan Beyzym. Między infirma-
rzem a młodym uczniem nawiązała się więź 
przyjaźni, która trwała po wyjeździe o. Beyzyma 
na Madagaskar. Po zdaniu matury wstąpił do 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego we 
Lwowie. 29 czerwca 1907 r. otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk abp. Józefa Bilczewskiego, 
metropolity lwowskiego. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w parafii Świętego 
Stanisława w Lubaczowie. Był jednocześnie 
katechetą w miejscowej szkole wydziałowej 
męskiej. Od 1 września 1908 r. był wikariuszem
w parafii Świętego Ducha w Chodorowie i kate-
chetą w szkole wydziałowej męskiej. 1 stycznia 
1910 r. został wikariuszem w parafii Świętego 
Stanisława w Zaleszczykach i katechetą w szko-
łach wydziałowych męskiej i żeńskiej.
3 listopada 1916 r. wstąpił do Legionów Pol-
skich. Został kapelanem w Szpitalu Rezerwo-
wym Legionów Polskich w Kozienicach, a na-
stępnie w Dęblinie. Po kryzysie przysięgowym 

pełnił posługę duszpasterską w Polskiej Sile 
Zbrojnej. Od 15 maja 1917 r. był kapelanem na 
kursach wyszkolenia w Ostrowi Mazowieckiej
i Zegrzu. 1 maja 1918 r. został kapelanem 1. i 2.
pułku piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.
W listopadzie 1918 r. przeszedł do WP. 1 listo-
pada 1918 r. został kapelanem 3. pułku pie-
choty, który 16 lutego 1919 r. przemianowano 
na 9. pułk piechoty Legionów. 1 maja 1919 r. 
otrzymał awans na stopień starszego kapelana. 
15 maja 1919 r. mianowano go proboszczem 
3. Dywizji Piechoty Legionów. Uczestniczył we 
wszystkich kampaniach dywizji w czasie wojny 
polsko bolszewickiej: operacji wyzwalania Ło-
twy, ofensywie kijowskiej, walkach odwroto-
wych z I Armią Konną Siemiona Budionnego, 
Bitwie Warszawskiej i operacji niemeńskiej. W la-
tach 1920-1922 jego dywizja osłaniała linię de-
markacyjną z Litwą. 21 kwietnia 1922 r. został 
kapelanem Dowództwa Okręgu Święciany.
Od 1923 r. był kapelanem Centralnej Szko-
ły Podoficerów Zawodowych Piechoty nr 2 
w Grudziądzu, przeniesionej następnie do 
Chełmna. W 1924 r. został kierownikiem Re-
jonu Duszpasterskiego w Bydgoszczy oraz pro-
boszczem parafii wojskowej Świętego Jerzego. 
Przeprowadził gruntowny remont kościoła. Był 
jednocześnie katechetą w Seminarium Nauczy-

Ksiądz podpułkownik Zygmunt Wiszniewski (1882–1970) – kapłan archidiecezji 
lwowskiej i wrocławskiej, kapelan 3. Dywizji Piechoty Legionów

cielskim. Przekazywał bezrobotnym całą swoją 
oficerską gażę, czyniąc to dyskretnie i bez roz-
głosu. 1 stycznia 1931 r. otrzymał awans na 
stopień proboszcza (podpułkownika).
W 1935 r. przeszedł w stan spoczynku i wró-
cił do archidiecezji lwowskiej. Został admini-
stratorem parafii Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Budzanowie koło Trembowli. Od 
1936 r. był administratorem parafii Narodzenia 
Najświętszej Panny Marii i Świętego Szczepana 
w Potoku Złotym koło Buczacza. Od 1938 r.
administratorem parafii Świętego Antoniego 
w Strusowie koło Trembowli, którą zarządzał 
w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej. Miał 
wyrok śmierci wydany przez banderowców. 
W 1945 r. razem z wiernymi opuścił Strusów i 
przybył na Dolny Ślak. Zostaje mianowany ad-
ministratorem parafii Świętej  Anny w Ząbko-
wicach Śląskich w archidiecezji wrocławskiej. 
Od 7 września 1952 r. był proboszczem parafii 
Świętego Ducha w Bielawie. W październiku 
1965 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 28 mar-
ca 1970 r. w Bielawie. Spoczywa na cmentarzu 
w Jarosławiu.
Odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym 
Krzyżem Zasługi. Ojciec Święty Pius XI nadał 
mu tytuł szambelana papieskiego.

Bogusław Szwedo

W ubiegłym roku 
obchodziliśmy 50. 
rocznicę śmierci abp. 
Józefa Gawliny, dru-
giego w historii bisku-
pa polowego Wojska 

Polskiego. Dla osób, które nie znają tej 
wybitnej postaci krótko przypomnę, że 
bp Józef Gawlina został ordynariuszem 
wojskowym w 1933 r. i pełnił tę funkcję 
do roku 1947, kiedy to Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie zostały rozwiązane. 
Podczas II wojny światowej jako pierw-
szy biskup rzymskokatolicki udał się do 
Związku Radzieckiego, gdzie był jednym 
z organizatorów ewakuacji Polaków wy-
wiezionych po 17 września 1939 r. Zorga-
nizował duszpasterstwo wojskowe i brał 
udział w szlaku bojowym II Korpusu Pol-
skiego, między innymi pod Monte Cassi-
no. Po wojnie otrzymał od Ojca Świętego 
Piusa XII misję opieki nad Polakami prze-
bywającymi na emigracji. Zmarł w nocy
z 20 na 21 września 1964 r. podczas ob-
rad Soboru Watykańskiego II.
Z okazji półwiecza od jego śmierci 6 paździer-
nika ubiegłego roku odbyła się w Sali Konfe-
rencyjnej Katedry Polowej konferencja nauko-
wa poświęcona abp. Gawlinie, zorganizowana 
przez Ordynariat Polowy oraz Wydział Historii 

Kto napisze biografię?
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Podobna konferencja została zorganizo-
wana w listopadzie 2014 roku przez Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Prezentowana na naszych łamach książka 
zatytułowana „Nieznane karty z życia biskupa 
Józefa Gawliny w świetle dokumentów”, pod 
redakcją naukową ks. Jerzego Myszora i przy 
współudziale ks. Damiana Bednarskiego jest 
pokłosiem katowickiej konferencji. 
Autorzy podkreślają, że do tej pory nie po-
wstała rzetelna i pełna biografia abp. Gawli-
ny. A trzeba przyznać, że nawet z zaprezen-
towanych wybiórczo dokumentów wyłania 
się postać barwna, znajdująca się w centrum 
wydarzeń związanych z działalnością Rządu RP 
na uchodźstwie i Polskimi Siłami Zbrojnymi na 
Zachodzie a po wojnie, będąca jedną z głów-
nych postaci Polonii rozsianej od Australii po 
obie Ameryki. 
Wydana przez Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach książka jest pewnym krokiem naprzód 
ułatwiającym pracę przyszłemu historykowi. 
Dzięki niej przyszły biograf abp. Gawliny bę-
dzie wiedział, które archiwa powinien odwie-
dzić, aby pozyskać jak najwięcej informacji
o biskupie polowym czasów wojny.
Przedsmakiem dla badaczy są opublikowane  
w książce materiały: m. in. prywatna korespon-
dencja abp. Gawliny z kard. Stefanem Wyszyń-

skim, Prymasem Polski, z której dowiadujemy 
się o problemach duszpasterstwa emigracyj-
nego, a także pomocy, jakiej udzielał protek-
tor emigracji rodakom mieszkającym w kraju.
Z drugiej strony Michał Kłakus pisze o trud-
nych relacjach, jakie łączyły Prymasa Tysiącle-
cia z abp. Gawliną w kontekście objęcia przez 
niego funkcji opiekuna emigracji polskiej, przy-
pisywanej do tej pory kolejnym prymasom. 
Opublikowane w książce dokumenty zwią-
zane są głównie z działalnością powojenną
i emigracyjną, jednak znalazł się także referat, 
który opisuje strukturę i źródła znajdujące się 
w archiwum Instytutu Sikorskiego w Londynie, 
obejmujące głównie okres II wojny światowej 
m.in. wizytowanie przez bp. Gawlinę jedno-
stek na terenie Anglii, Walii oraz na Bliskim 
Wschodzie i w Związku Radzieckim. Bardzo 
ciekawe są materiały wywiadu wojskowego
i UB zgromadzone przez IPN, z których wynika, 
że abp Gawlina uważany był za jednego z naj-
groźniejszych przeciwników rządu PRL.

Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny 
w świetle dokumentów, red. nauk. ks. Jerzy 
Myszor, przy współudziale ks. Damiana Bednar-
skiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Katowice 2015, ss. 248.

kes
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„Żywiciel”
i spotkanie z kombatantami

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 29 lipca 
przed kamieniem upamiętniającym żołnierzy 
ppłk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywicie-
la” walczących na Żoliborzu. 
Dzień później w Muzeum Powstania War-
szawskiego odbyło się tradycyjne spotkanie 
Powstańców Warszawskich z Prezydentem 
RP, podczas którego 22 z nich zostało uhono-
rowanych przez Bronisława Komorowskiego 
odznaczeniami państwowymi. Prezydent od-
znaczył także 11 osób związanych z upamięt-
nieniem sierpniowego zrywu w 1944 roku. 
Do Parku Wolności przybyło kilkuset komba-
tantów z rodzinami. Podczas uroczystości Ko-
morowski uhonorował pośmiertnie Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari 
Mieczysława Łuniewskiego ps. „Montana”.

Msza na Placu Krasińskich
– Bez wzajemnego przebaczenia i pojedna-
nia nie ma przyszłości – mówił podczas Mszy 
św. celebrowanej  na Placu Krasińskich Bi-
skup Polowy WP Józef Guzdek. Sprawowaną 
przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego 
Eucharystią uczczono pamięć uczestników 
Powstania Warszawskiego w przeddzień
71. rocznicy jego wybuchu. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz państwowych
z prezydentem RP Bronisławem Komorow-
skim i prezydentem-elektem Andrzejem 
Dudą. Obecna była także premier Ewa Kopacz, 
marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu
i Senatu, prezydent miasta stołecznego War-
szawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Beata 
Szydło, kandydatka PiS na premiera. 
 W homilii bp Guzdek podkreślał, że podsta-
wą nauki głoszonej przez Jezusa była prawda. 

Podobnie jak w latach poprzednich w całym kraju obchodzona 
była rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku or-
ganizatorzy uczcili szczególnie ludność cywilną Woli, dzielnicy War-
szawy gdzie w ciągu kilu pierwszych tygodni powstania zginęło 
około 60 tys. osób. Poza uroczystościami odbywającymi się tam co 
roku, zorganizowano marsz upamiętniający ofiary wśród ludności 
cywilnej powstania.

– Wierny tej misji, prawdę 
głosił, prawdzie służył 
i przekonywał swoich 
uczniów o jej niezwykłej 
mocy. Mówił: „Poznacie 
prawdę, a prawda was 
wyzwoli” – przypominał 
biskup polowy. Ordyna-
riusz wojskowy podkreślił, że nie wszyscy
z uczniów Jezusa akceptowali ewangeliczną 
zasadę, aby „zło dobrem zwyciężać”.
Zdaniem bp. Guzdka z perspektywy 71 lat,  
jakie mijają od wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, bardziej rozumiemy i doceniamy zbroj-
ny czyn mieszkańców stolicy. – Wszyscy oni: 
dorośli i młodzież, duchowni i świeccy, ludność 
cywilna, wojsko i harcerze zespolili się razem, 
aby oznajmić światu: „Jeszcze Polska nie zginę-
ła!”. Swoją postawą i zaangażowaniem głosili, 
że wolność jest wartością tak cenną, że należy 
w jej obronie razem walczyć, razem przelewać 
krew a nawet ofiarować życie – powiedział.

Mszę św. wraz z bp. Guzdkiem  koncelebro-
wali abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej, bp Bronisław Dem-
bowski emerytowany biskup diecezji wło-
cławskiej oraz bp Michał Janocha, biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Po 
liturgii rozpoczął się apel poległych, a na-
stępnie koncert przygotowany przez  Barto-
sza Chajdeckiego, m.in. z muzyka z  serialu 
„Czas honoru”. 

 Chwała zwyciężonym
1 sierpnia w Warszawie i w całym kraju,
a nawet poza jego granicami, trwały obchody 

związane z rocznicą 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Na 
Mokotowie odbył się 
marsz pamięci, w po-
łudnie przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza 
odbyła się uroczysta 
zmiana posterunku
i ceremonia złożenia 
wieńców, a pod po-
mnikami gen. Stefana 
„Grota” Roweckiego
i Polskiego Państwa 
Podziemnego odbyły 
się uroczystości upa-
miętniające.

Punktem kulminacyjnym była godzina 17.00, 
podczas której odezwały się syreny alar-
mowe, dzwony kościołów garnizonowych
w całym kraju, a tysiące ludzi przystanęło, 
aby uczcić pamięć bohaterów walczącej 
stolicy. W Warszawie na rondzie Romana 
Dmowskiego w centrum miasta zebrało się 
kilka tysięcy osób z racami i flagami w na-
rodowych barwach. Pod pomnikiem Gloria
Victis, złożone zostały kwiaty i zapalono 
znicze. Wieczorem na Kopcu Powstania na 
Czerniakowie zapłonął znicz.

Modlitwa na Woli
Wieczorem na Woli, na Cmentarzu Powstań-
ców Warszawskich odmówione zostały mo-
dlitwy za poległych żołnierzy i mieszkańców 
miasta.
– To miejsce woła o pamięć, zadumę i zo-
bowiązuje do modlitwy. Dlatego w tej go-
dzinie kiedy wspominamy 71. rocznicę wy-
buchu Powstania Warszawskiego obejmijmy 

k k l i j

Bez prawdy i przebaczenia nie ma przyszłościBez prawdy i przebaczenia nie ma przyszłości

Obchody rocznicowe rozpoczęły się na Żoliborzu przedObchody rocznicowe rozpoczęły się na Żoliborzu przed
kamieniem upamiętniającym żołnierzy Obwodu „Żywiciel”kamieniem upamiętniającym żołnierzy Obwodu „Żywiciel”

W Muzeum Powstania Warszawskiego podczas spotkania z prezydentem RPW Muzeum Powstania Warszawskiego podczas spotkania z prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim wręczone zostały odznaczenia państwoweBronisławem Komorowskim wręczone zostały odznaczenia państwowe

Eucharystię na pl. Krasińskich celebrowali pod przewodnictwem Eucharystię na pl. Krasińskich celebrowali pod przewodnictwem 
bp. Józefa Guzdka, abp. Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-bp. Józefa Guzdka, abp. Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-
praski (po lewej), bp Bronisław Dembowski emerytowany biskup praski (po lewej), bp Bronisław Dembowski emerytowany biskup 
diecezji włocławskiej (po prawej) oraz bp Michał Janocha, biskup diecezji włocławskiej (po prawej) oraz bp Michał Janocha, biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej (niewidoczny na zdjęciu).pomocniczy archidiecezji warszawskiej (niewidoczny na zdjęciu).



13

miłością i modlitwą wszystkich poległych
i pomordowanych, szczególnie tych, których 
szczątki spoczywają na tym cmentarzu – po-
wiedział bp Guzdek. Biskup Polowy popro-
wadził modlitwę za zmarłych.
Wraz z ordynariuszem wojskowym modlili 
się także duchowni wyznań ewangelicko-
augsburskiego i prawosławnego. Modlitwę 
odmówił także imam wyznaniowej gminy 
warszawskiej Muzułmańskiego Związku Re-
ligijnego w Rzeczypospolitej Polskiej 
Po uroczystości rozpoczęła się Msza św. 
celebrowana pod przewodnictwem kard. 
Kazimierza Nycza.  Homilię wygłosił abp. 
Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-pra-
ski. Rozpoczynając Mszę św. na największym 
powstańczym cmentarzu kard. Nycz zwrócił 
uwagę, iż Powstanie Warszawskie ma różne 
narracje. – Są one często komplementarne, 
czasem jednak różnią ludzi między sobą. Jest 
jedna narracja, która zawsze ludzi łączy – to 
jest narracja modlitwy – podkreślił,  zapra-
szając warszawiaków do modlitwy za pole-
głych w powstaniu.
Zdaniem abp. Henryka Hosera, udział w uro-
czystościach upamiętniających Powstanie 
Warszawskie jest ważną lekcją. – Nie przy-
szliśmy tutaj celebrować śmierci – podkreślił
w kazaniu i dodał, że w śmierci każdego czło-
wieka zawiera się jego zmartwychwstanie.
O powstańcach mówił, że byli świadkami 
w najgłębszym tego słowa znaczeniu. – Byli 
męczennikami, a więc tymi, którzy mieli wolę 
dać życie swoje za to, w co wierzą. Walczyli i 
wierzyli w życie – dodał.
Biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę, iż 
„powstanie dokonało się ofiarą ludzi bardzo 
młodych, którzy chcieli żyć godnie w suwe-
rennej, wolnej Polsce”. Niosła ich nie tylko 
ludzka nadzieja ale również wiara w Boga
i wiara w przyszłość. – To oni walczyli o spra-
wiedliwość. To oni chcieli w końcu zrzucić to 
upokarzające jarzmo, które deptało człowie-
ka jak robactwo – mówił w kazaniu.

Afganistan i Kosowo
Obchody Powstania Warszawskiego od-
były się też poza granicami kraju. W Afga-
nistanie, żołnierze służący w misji Resolute 
Support uczestniczyli 
w Eucharystii sprawo-
wanej przez kapelana 
kontyngentu. Odbył się 
także okolicznościowy 
bieg na dystansie 5 km,
w hołdzie żołnierzom 
Powstania.
W Kosowie, w bazie 
Novo Selo od godziny 
6.00 do 18.00 żołnie-
rzom wszystkich kon-
tyngentów została za-
prezentowana wystawa
w języku angielskim opo-
wiadająca o Powsta-
niu Warszawskim z licz-
nymi zdjęciami i danymi statystycznymi.
Odbyła się też zbiórka całego kontyngentu, 
odegrano hymn państwowy a o godz. 17. 
rozległy się syreny uczestniczących w uroczy-

stości pojazdów Żandarmerii 
Wojskowej, Jednostki Spe-
cjalnej Polskiej Policji Pań-
stwowej z Mitrovicy, karetki 
Wojskowej Służby Zdrowia 
oraz zgodnie z decyzją Bi-
skupa Polowego Wojska 
Polskiego rozległo się bi-
cie dzwonu na dzwonnicy 
przy kaplicy pw. Świętego 
Krzysztofa. Odczytano apel 
pamięci, po którym wygło-
szone zostało okolicznościo-
we przemówienie Dowódcy 
Kontyngentu, a następnie 
odtworzona została Pieśń 
Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego.
Ksiądz ppor. Przemysław 
Tur odmówił modlitwę za 
poległych Powstańców 
Warszawy. Uroczystą zbiór-
kę zakończyło śpiewanie 
powstańczych piosenek. 
Godzinę później w kaplicy 
odprawiona została Msza 
św. przez kapelana kontyn-
gentu.

Dzień ofiar Woli
Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego powróciły na Wolę 5 sierp-
nia. W alei parku przy Cmentarzu Powstań-

ców Warszawy stanęło 96 białych słupów, 
na których znalazły się nazwiska 60 tysięcy 
cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego, 
które do tej pory nie miały żadnego miejsca 
upamiętnienia w Warszawie. 
Pamięć o ludności cywilnej Woli uczczono 
podczas uroczystości pod pomnikiem znaj-
dującym się w rozwidleniu ulic Leszno i alei  
Solidarności.
Mieszkańcy stolicy w marszu, który poprze-
dził otwarcie wystawy „Zachowajmy ich
w pamięci”, nieśli ze sobą karteczki z bio-
gramami mieszkańców Warszawy AD 1944, 
który podczas powstania. Ekspozycję będzie 
można odwiedzić do 22 października.  Wła-
dze miasta podkreślają, że właśnie na Woli 
powstanie Izba Pamięci, która utrwali pamięć 
o poległych mieszkańcach Warszawy. Lista 
ofiar nadal się poszerza. Ogłoszony został 
apel, aby wszyscy, którzy posiadają informa-
cję o poległych lub zaginionych w Powstaniu 
skontaktowali się z Działem Archiwum Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 
Informacje te można przekazać telefonicz-
nie, pod nr 22 539 79 31 lub 22 539 79 99, 
a także za pośrednictwem maila: ofiarycy-
wilne@1944.pl. Istnieje również możliwość 
osobistego zgłoszenia się do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

Godzina „W” w centrum WarszawyGodzina „W” w centrum Warszawy

Muzeum Powstania Warszawskiego, Msza św. w intencji Muzeum Powstania Warszawskiego, Msza św. w intencji 
mieszkańców stolicy, 2 sierpnia 2015 r.mieszkańców stolicy, 2 sierpnia 2015 r.

Delegacja ministerstwa obrony narodowej składa kwiaty przy pomniku Delegacja ministerstwa obrony narodowej składa kwiaty przy pomniku 
na Cmentarzu Powstańców Warszawyna Cmentarzu Powstańców Warszawy

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy kard. Kazimierz Nycz, Na Cmentarzu Powstańców Warszawy kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski, sprawował Eucharystię w intencji metropolita warszawski, sprawował Eucharystię w intencji 
uczestników powstaniauczestników powstania
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Wyróżnieni odbierali akty nominacyjne oraz 
pamiątkowe buzdygany. Odchodzącym w 
stan spoczynku pięciu generałom prezydent 
wręczył pamiątkowe ryngrafy. Zwierzchnik 
Sił Zbrojnych odznaczył oficerów Wojska 
Polskiego Krzyżami Kawalerskimi i Oficerski-
mi Orderu Odrodzenia Polski, za zasługi dla 
umacniania obronności kraju i w działalności 
na rzecz środowisk kombatanckich.
Nawiązując do obchodzonej tego dnia 71. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
Prezydent Komorowski podkreślił, że decyzje 
personalne są jedną z form wzmacniania sys-
temu obronnego Sił Zbrojnych. – Warto dzi-
siaj, 1 sierpnia powiedzieć o tym, że po 71 la-
tach, naszym wielkim zadaniem, wyzwaniem 
i obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo 
państwa. Dbanie o to, by system obronny 
Polski był w stopniu maksymalnie profesjo-
nalny, nowoczesny i skuteczny. Jedną z form 
wzmacniania polskiego systemu obronnego 
oprócz budowania morale jest modernizacja 
techniczna sił zbrojnych, ale także decyzje ka-
drowe, które muszą być wymierzone w przy-
szłość, z całym szacunkiem dla bogatych 
skojarzeń natury historycznej – powiedział. 
Prezydent wyraził nadzieję, że dzisiejsze no-
minacje generalskie będą oznaczały większą 
zdolność do kooperacji z wojskami NATO.
Prezydent zwrócił się bezpośrednio do awan-

Krzysztof Stępkowski, „Nasza Służba”: Jak 
środowisko kombatantów odebrało decy-
zję o nadaniu biskupowi polowemu Józe-
fowi Guzdkowi stopnia generalskiego?
Prof. Leszek Żukowski ps. „Antek”: Jesteśmy 
szczęśliwi, bardzo zadowoleni, dlatego, że od 
dawna staraliśmy się przekonać władze i wy-
stępowaliśmy z wnioskami o nominację gene-
ralską dla Księdza Biskupa. Na wielu uroczy-
stościach, podczas modlitw ekumenicznych 
biskupi innych wyznań są czasem przedsta-
wiani z uwzględnieniem stopni wojskowych, 
a w wypadku biskupa Guzdka tak nie było. 
Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta 
nominacja ma miejsce. W wojsku obowiązuje 
pewnego rodzaju hierarchia – inaczej słucha 
się kapitana, inaczej pułkownika, a jeszcze 

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odebrał 1 sierpnia 2015 roku 
z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Zwierzchnika Sił Zbroj-
nych nominację na stopień generała brygady. Uroczystość odbyła się na 
dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Wraz z biskupem polowym, na wnio-
sek wicepremiera Tomasza Siemoniaka, ministra obrony narodowej, buła-
wę generalską otrzymało siedmiu oficerów Wojska Polskiego. Dziesięciu 
otrzymało awanse na kolejne stopnie generalskie oraz admiralski.

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek otrzymał 1 sierpnia awans i buławę generalską.
W rozmowie z „Naszą Służbą” prof. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej podkreśla, że cieszy go z dawna oczekiwana nominacja generalska dla 
biskupa polowego Józefa Guzdka. Uczestnik Powstania Warszawskiego potwierdził, że środowiska 
kombatanckie wielokrotnie zabiegały o nominację generalską dla ordynariusza wojskowego.

Awans generalski dla Biskupa PolowegoAwans generalski dla Biskupa Polowego

O nominację generalską dla Biskupa O nominację generalską dla Biskupa 
Guzdka prosiliśmy od dawnaGuzdka prosiliśmy od dawna

sowanego na stopień generała 
brygady biskupa polowego Józe-
fa Guzdka. – Tak czasem jest, że 
warto i trzeba potwierdzić własny 
autorytet gwiazdkami generalskimi
w momencie, kiedy ten autorytet 
się posiada. I tę ogromną zdolność 
do mobilizowania zasobów ducha armii, bez 
czego też nie ma bezpiecznych i skutecznych 
sił zbrojnych – powiedział Bronisław Komo-
rowski. Prezydent podziękował bp. Guzdko-
wi, za to, że w czasie jego posługi biskupa 
polowego widoczna była sutanna, a nie 
mundur. – Cieszę się, że mogłem dziś wręczyć 
nominację generalską. Cieszę się, że widzę 
Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
w gronie polskich generałów – powiedział.
W uroczystości uczestniczyli członkowie ro-
dzin nowomianowanych generałów. Wzięli 
w niej udział także ministrowie kancelarii 
Prezydenta RP, Stanisław Koziej, szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, wicepremier 
Tomasz Siemoniak, minister obrony narodo-
wej, abp Celestino Migliore, nuncjusz apo-
stolski w Polsce, gen. Mieczysław Gocuł, Szef 
Sztabu Generalnego WP, generałowie Woj-
ska Polskiego, oficerowie i żołnierze. Obecni 
byli także kapelani ordynariatu polowego ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej, ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polowej 

inaczej generała. Ze stopniami w wojsku wią-
że się też pełniona funkcja i doświadczenie. 
Uważam, że w przypadku biskupa Guzdka są 
to także wiedza, wiara oraz umiejętność prze-
kazania jednego i drugiego.
Jak wygląda współpraca z Biskupem Po-
lowym?
– Mamy okazję do częstych spotkań. Zawsze 
jesteśmy wysłuchani i przyjęci ze zrozumie-
niem. Często też zapraszamy Księdza Bisku-
pa na różne uroczystości. Jeżeli my organi-
zujemy uroczystości to na ogół prosimy o 
odprawienie Mszy św. Ksiądz Biskup bardzo 
chętnie celebruje je osobiście i w homiliach 
przekazuje nauki, które trafiają do serca.
A jak Pan Prezes osobiście odebrał tę no-
minację?

oraz ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, kapelan 
Prezydenta RP.
Uroczystość zakończyła się defiladą Batalio-
nu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Biskup Guzdek podkreślił w rozmowie z „Na-
szą Służbą”, że awans przyjmuje „z pokorą
i wdzięcznością”. – Jest to wyraz uznania dla 
całego ordynariatu polowego i księży kapela-
nów, którzy z pełną determinacją i poświęce-
niem służą żołnierzom zarówno w kraju jak
i za granicą. Jest to także nawiązanie do tra-
dycji, prawie stuletniej historii Ordynariatu Po-
lowego. Dotychczas wszyscy biskupi polowi 
wyznania rzymskokatolickiego, bezpośrednio 
po objęciu urzędu byli mianowani na stopień 
generalski – powiedział bp Guzdek.
Dodał, że ta nominacja wiele dla niego zna-
czy, ale nie wpłynie znacząco na styl jego 
posługi. – Priorytetem pozostanie duszpa-
sterstwo. Towarzyszenie żołnierzowi w jego 
trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz 
bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – zapewnił.

Krzysztof Stępkowski
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– Kilka razy miałem szczęście być na wspól-
nych wyjazdach za granicą związanych
z uczczeniem walczących podczas wojny Po-
laków. Zawsze ujmuje mnie bezpośredniość 
Księdza Biskupa, który mimo wysokiego sta-
nowiska w Kościele potrafi skrócić dystans
z rozmówcą. Jestem naprawdę szczęśliwy, 
że zostało spełnione życzenie kombatantów. 
My zawsze ubiegaliśmy się o to, by Ksiądz Bi-
skup, nie mówię, że awansował, ale zechciał 
przyjąć nominację wojskową. Ksiądz Biskup 
Guzdek zawsze mówił, że on jest kapelanem 
od dusz, a nie od stopni, ale wojsko jest woj-
skiem. Tutaj stopień wojskowy jest ważny. 
Gratuluję i bardzo się cieszę.
Dziękuję za rozmowę.

kes

Fo
t.

Kr
zy

sz
to

fS
tę

pk
ow

sk
i

ł ś i b ć ól



15

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Radom
Uroczysta Msza św. we wspomnienie św. o. Maksymiliana Marii Kolbego odprawiona została 
w kaplicy pod jego wezwaniem w kościele garnizonowym w Radomiu. W Eucharystii uczest-
niczyli byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, którzy od 2008 r. opiekują się spuścizną radomskiego środowiska byłych 
więźniów oraz mieszkańcy Radomia. Liturgii przewodniczył proboszcz kościoła garnizonowego 
ks. mjr Krzysztof Smoleń, homilię wygłosił ks. kan. płk. rez. Marian Kmiecikowski. W Eucharystii 
uczestniczył ks. kan. Mirosław Dragiel, kapelan Garnizonu Policji Mazowieckiej.
Msza św. była celebrowana za wstawiennictwem dwóch męczenników – patronów kaplicy: św. 
o.Maksymiliana Marii Kolbgo i bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, zasłużonego dla miasta, byłego ka-
techety Szkoły Handlowej w Radomiu. Modlono się za żyjących i zmarłych więźniów obozów kon-
centracyjnych, uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz zmarłych w tym roku: 
Andrzeja Szpotańskiego, wieloletniego przewodniczącego radomskiego środowiska b. więźniów 
obozów koncentracyjnych oraz ks. płk. Henryka Burzyńskiego, kapelana Ordynariatu Polowego, 
byłego proboszcza parafii wojskowej w Radomiu, opiekuna duchowego radomskiego środowiska 
byłych więźniów.                                                                                                                       bbz

Zielona Góra – Sulechów
Święto Wojska Polskiego na szczeblu województwa lubuskiego rozpoczęło się w piątek 14 sierp-
nia o godzinie 10.00 uroczystą Mszą św.. Eucharystii w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela
w Zielonej Górze przewodniczył ks. bp Tadeusz Lityński, biskup pomocniczy diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej.  W koncelebrze uczestniczyli kapelani „Czarnej Dywizji”: ks. ppłk Edward Olech, 
ks. mjr Władysław Jasica, ks. por. Michał Zieliński i ks. ppor. Piotr Furmański.
W nabożeństwie uczestniczyli: gen. dyw. Jarosław Mika, dowódcy poszczególnych jednostek, licz-
ne poczty sztandarowe, żołnierze, harcerze oraz mieszkańcy Zielonej Góry.
Po Mszy świętej zgromadzeni w kolumnie zorganizowanej udali się pod pomnik Bohaterów We-
sterplatte, gdzie został odczytany apel poległych.
W sobotę 15 sierpnia w Sulechowie odprawiona została Msza św. w niedawno erygowanej pa-
rafii wojskowej. Dla mieszkańców, żołnierzy i parafian było to wielkie przeżycie. Kościół zapełnił 
się mieszkańcami sulechowskiej społeczności. Byli wśród nich: Dariusz Zgaiński, starosta Grodziska 
Wielkopolskiego, Ignacy Odważny, burmistrz Sulechowa, Stanisław Kaczmar, przewodniczący Rady 
Miasta, płk Zenon Wiśniewski, dowódca 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, żołnierze, pracownicy cywilni 
wojska, uczniowie klas wojskowych, poczty sztandarowe, emerytowani żołnierze i kombatanci oraz 
parafianie. Podczas Eucharystii odczytano List Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka skierowany do 
żołnierzy, pracowników wojska, emerytów i rencistów wojskowych oraz weteranów i kombatan-
tów. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Chwały Oręża, by uczestni-
czyć w zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego.                                                                        xpf

Siedlce
Obchody tegorocznego święta Żołnierza Polskiego w siedleckim Garnizonie rozpoczęły się od złożenia kwiatów na cmentarzu wojennym przez 
delegację wojska, władz samorządowych i organizacji kombatanckich. Modlitwę za poległych odmówił reprezentujący kapelana garnizonu 
ks. prał. Henryk Wierzejski.
Kolejnym punktem obchodów uroczystości była Msza św. w kościele garnizonowym. Mszy św. w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego  prze-
wodniczył ks. płk Andrzej Dziwulski, proboszcz parafii wojskowej. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Jan Terlecki i ks. Henryk Żuk.
Pod koniec Mszy św. miała miejsce miła uroczystość. Gen. bryg. Służby Więziennej Paweł Nasiłowski wraz ze swoją małżonką Zofią otrzymali 
z rąk proboszcza parafii okolicznościowe, apostolskie błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka.
We Mszy św. uczestniczyli żołnierze siedleckiego garnizonu na czele z ppłk. Krzysztofem Krawczykiem, dowódcą Dywizjonu Przeciwlotniczego, 
kompania honorowa wraz ze sztandarem, posłowie Ziemi Siedleckiej, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Policji, Służby 
Celnej i Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi, członkowie związku strzeleckiego ,,Strzelec”, młodzież szkolna oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Siedlec.
Po Mszy św. w ugrupowaniu marszowym uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicz pamięci.                                                                                                                                   is

Czarne
14 sierpnia br. o godz. 12.00 uroczystym 
apelem rozpoczęto obchody Święta 
Wojska Polskiego w Garnizonie Czarne. 
W uroczystościach udział wzięli dowód-
cy jednostek wojskowych, kierownicy 
komórek organizacyjnych, żołnierze
i pracownicy garnizonu oraz zaproszeni 
goście. W swoim wystąpieniu ppłk Sła-
womir Milewski, dowódca garnizonu, 
złożył wszystkim żołnierzom i pracow-
nikom wojska gorące podziękowania 
za dotychczasowy wysiłek włożony
w realizację codziennych zadań, trudną
i odpowiedzialną służbę oraz pracę.
Podczas apelu nastąpiło uroczyste 
przywitanie, połączone z przejęciem 
obowiązków kapelana Garnizonu Czar-
ne przez nowego proboszcza nowo 
erygowanej Parafii Wojskowo-Cywilnej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Decyzją Biskupa Polowego gen. 
bryg. Józefa Guzdka został nim ks. por. 
Włodzimierz Skoczeń.
15 sierpnia br. w kościele parafialnym 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny odbyły się uroczyste obchody 
Święta Wojska Polskiego połączone
z uroczystością odpustową parafii. 
Sumę zgodnie z ceremoniałem wojsko-
wym celebrował ks. płk Zenon Surma, 
dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ.
Po zakończeniu Mszy Świętej odbyła 
się procesja eucharystyczna dookoła 
świątyni, poprzedzona poświęceniem 
bukiecików ziół i kwiatów.
Nowemu kapelanowi Garnizonu Czar-
ne ks. por. Włodzimierzowi Skoczenio-
wi, w krótkim czasie udało się zgro-
madzić przy ołtarzu w garnizonowej 
świątyni przedstawicieli wszystkich 
służb mundurowych wraz z pocztami 
sztandarowymi.                              mk
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