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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA LISTOPADLISTOPAD
Aby pasterze Kościoła, kochając głęboko powierzoną sobie owczar-
nię, towarzyszyli jej i podtrzymywali żywą jej nadzieję.

Numer zamknięto 12 listopada 2015 r.

Na okładce: Capstrzyk przed 
Narodowym Świętem Niepodległości, 
Warszawa, 10 listopada 2015 r.

na wołanie Bartymeusza. Daje się poruszyć 
jego prośbą, angażuje się w jego sytuację. 
Nie zadowala się daniem mu jałmużny, ale 
chce się z nim spotkać osobiście. Nie daje 
jemu ani wskazówek ani odpowiedzi, ale za-
daje pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
(Mk 10,51). Mogłoby się to zdawać pytaniem 
daremnym: cóż mógłby chcieć niewidomy, 
jeśli nie może widzieć? A jednak poprzez to 
pytanie, zadane w cztery oczy, bezpośrednie, 
ale pełne szacunku, Jezus ukazuje, że chce 
wysłuchać naszych potrzeb. Pragnie prowa-
dzić rozmowę z każdym z nas, na którą skła-
da się nasze życie, sytuacje realne, w której 
w obliczu Boga, niczego się nie wyklucza. Po 
uzdrowieniu, Pan mówi do tego człowieka: 
„Twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 52). Wspa-
niałe jest dostrzeżenie, że Chrystus podziwia 
wiarę Bartymeusza, ufając mu. On w nas wie-
rzy bardziej, niż my wierzymy w siebie.
Istnieje pewien ciekawy szczegół. Jezus prosi 
swoich uczniów, aby poszli i wezwali Barty-
meusza. Zwracają się do niewidomego, po-
sługując się dwoma wyrażeniami, których
w pozostałych Ewangeliach używa tylko Je-
zus. Najpierw powiedzieli jemu: „odwagi!”, 
używając słowa, które dosłownie oznacza 
„miej ufność, bądź dobrej myśli!”. Rzeczywi-
ście, tylko spotkanie z Jezusem daje człowie-
kowi siłę, by stawić czoła najpoważniejszym 
sytuacjom. Drugie wyrażenie brzmi „wstań!”, 
tak jak Jezus powiedział wielu chorym, biorąc 
ich za rękę i uzdrawiając ich. Jego uczniowie 
jedynie powtarzają dodające otuchy i wy-
zwalające słowa Jezusa, prowadząc wprost 
do Niego, bez kazań. Do tego są wezwani 
uczniowie Jezusa, także i dzisiaj, szczególnie 
dzisiaj: by postawić człowieka w kontakcie ze 
współczującym miłosierdziem, które zbawia. 
Kiedy wołanie ludzkości tak, jak Bartymeusza 
staje się jeszcze silniejsze, nie ma innej od-
powiedzi, jak przyswoić sobie słowa Jezusa,
a szczególnie naśladować Jego serce. Sytu-
acje ubóstwa i konfliktów są dla Boga spo-
sobnością do okazania miłosierdzia. Dziś jest 
czas miłosierdzia!
Jednakże na ludzi idących za Jezusem czyhają 
pewne pokusy. Ewangelia wymienia co naj-
mniej dwie z nich. Żaden z uczniów się nie 
zatrzymuje, tak jak to czyni Jezus. Idą dalej, 

Poszukujmy ewangelicznych dróg głoszeniaPoszukujmy ewangelicznych dróg głoszenia
tajemnicy miłości rodziny tajemnicy miłości rodziny 

Drodzy bracia i siostry,
Wszystkie trzy czytania dzisiejszej niedzieli 
ukazują nam współczucie Boga, Jego ojco-
stwo, które ostatecznie objawia się w Jezusie.
Prorok Jeremiasz, podczas narodowej ka-
tastrofy, gdy lud był zesłany przez wrogów 
ogłasza, że „Pan wybawił swój lud, Resztę 
Izraela!”(31,7). A dlaczego to uczynił? Po-
nieważ jest On Ojcem (por. w. 9); i jak Ojciec 
troszczy się o swoje dzieci, towarzyszy im
w drodze, wspiera „niewidomych i dotknię-
tych kalectwem, kobietę brzemienną wraz
z położnicą” (31,8). Jego ojcostwo otwiera 
im drogę osiągalną, drogę pocieszenia po 
tylu łzach i goryczy. Jeśli lud nadal jest wier-
ny, jeśli trwał będzie w poszukiwaniu Boga 
nawet w obcym kraju, to Bóg zamieni jego 
niewolę w wolność, jego samotność w ko-
munię: to, co lud dziś sieje we łzach, jutro 
będzie zbierać z radością (por. Ps 125,6 ).
W Psalmie także i my wyraziliśmy radość, 
będącą owocem zbawienia Pańskiego: „Usta 
nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał
z radości” (w. 2). Człowiek wierzący to osoba, 
która w swoim życiu doświadczyła zbawcze-
go działania Boga. A my, pasterze doświad-
czyliśmy, co to znaczy siać z trudem, czasem 
ze łzami w oczach, i radować się z powodu 
łaski zbiorów, które zawsze przekraczają na-
sze siły i zdolności.
Fragment z Listu do Hebrajczyków ukazał 
nam współczucie Jezusa. Także i On „sam 
się przyodział w słabości” (por. 5,2), aby od-
czuwać współczucie dla tych, którzy trwają 
w niewiedzy i błędzie. Jezus jest Najwyższym 
Kapłanem, świętym, niewinnym, ale jedno-
cześnie jest najwyższym kapłanem, który 
wziął udział w naszych słabościach i został 
wystawiony na próbę we wszystkim jak my, 
za wyjątkiem grzechu (por. 4,15). Z tego po-
wodu jest pośrednikiem nowego i ostatecz-
nego Przymierza, która daje nam zbawienie.
Dzisiejsza Ewangelia łączy się bezpośrednio 
z pierwszym czytaniem: tak jak lud Izraela 
został wyzwolony dzięki ojcostwu Boga, tak 
Bartymeusz został wyzwolony dzięki współ-
czuciu Jezusa. Jezus co dopiero wyszedł
z Jerycha. Pomimo, że właśnie rozpoczął naj-
ważniejszą drogę, pielgrzymkę do Jerozoli-
my, zatrzymuje się jeszcze, aby odpowiedzieć 

idą naprzód, jak gdyby nic się nie stało. Je-
śli Bartymeusz był ślepy, to oni są głusi: jego 
problem nie jest ich problemem. Może to 
grozić także nam: w obliczu nieustających 
problemów, lepiej iść naprzód, nie dając so-
bie przeszkodzić. W ten sposób, podobnie 
jak owi uczniowie, jesteśmy z Jezusem, ale 
nie myślimy jak Jezus. Jesteśmy w Jego gru-
pie, ale przegapiamy otwarcie serca, zatra-
camy zadziwienie, wdzięczność i entuzjazm 
i grozi nam stawanie się ludźmi „nawykłymi 
do łaski”. Możemy o Nim mówić i dla Niego 
pracować, ale daleko jesteśmy od Jego serca, 
skłaniającego się ku osobom poranionym. 
Tą pokusą jest „duchowość iluzyjna”: mo-
żemy przechodzić przez pustynie ludzkości, 
nie widząc tego, co jest naprawdę, ale to, 
co chcielibyśmy zobaczyć; jesteśmy w stanie 
budować wizje świata, ale nie akceptujemy 
tego, co Pan stawia nam przed oczami. Wia-
ra, która nie umie zakorzenić się w życiu lu-
dzi, pozostaje jałowa i zamiast oazy, tworzy 
kolejne pustynie.
Istnieje druga pokusa popadania w „wiarę ta-
belkową”. Możemy podążać z ludem Bożym, 
ale już mamy naszą mapę drogową, w której 
wszystko już jest: wiemy gdzie iść i ile nam to 
zabierze czasu, wszyscy powinni uszanować 
nasze rytmy i każdy niewygodny nam prze-
szkadza. Grozi nam, że staniemy się jak tych 
„wielu” z Ewangelii, którzy tracą cierpliwość 
i napominają Bartymeusza. Chwilę wcześniej 
upominali dzieci (por. 10,13), a teraz niewi-
domego żebraka: tego, kto przeszkadza lub 
nie dorównuje, trzeba wykluczyć. Ale Jezus 
chce włączać, zwłaszcza tych, którzy są na 
marginesie i do Niego wołają. Podobnie jak 
Bartymeusz posiadają oni wiarę, bo świado-
mość, że potrzebujemy zbawienia jest najlep-
szym sposobem, aby spotkać Chrystusa.
Na końcu Bartymeusz wyrusza i idzie po 
drodze za Jezusem (por. w. 52). Nie tylko 
odzyskuje wzrok, ale dołącza do wspólnoty 
podążających z Jezusem. Drodzy bracia syno-
dalni, podążaliśmy razem. Dziękuję wam za 
wspólnie przebytą drogę ze spojrzeniem skie-
rowanym ku Panu i braciom, w poszukiwa-
niu dróg, jakie Ewangelia wskazuje naszym 
czasom, aby głosić tajemnicę miłości rodziny. 
Kontynuujmy drogę, jakiej pragnie Pan. Pro-
śmy Go o spojrzenie uzdrowione i zbawcze, 
potrafiące upowszechniać światło, gdyż pa-
mięta wspaniałość, która je olśniła. Nigdy nie 
dając się przyćmić pesymizmem i grzechem, 
poszukujmy i zobaczmy chwałę Boga jaśnie-
jącą w człowieku żyjącym.

Tłum. o. Stanisław Tasiemski/KAI

Do poszukiwania dróg, jakie Ewangelia wskazuje naszym czasom, aby głosić ta-
jemnicę miłości rodziny – zachęcał Franciszek 25 października podczas Mszy św.
w bazylice św. Piotra na zakończenie XIV zgromadzenia zwyczajnego Synodu Bisku-
pów. Papież przestrzegł przed ślepotą i głuchotą na problemy świata oraz wskazał 
na niebezpieczne pokusy „duchowości iluzyjnej” i „wiary tabletkowej”. Synod ob-
radował w dniach 4-25 października w Watykanie pod hasłem: „Powołanie i misja 
rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.
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Ponad sto dwadzieścia lat trwały zmagania 
i nieustanna modlitwa narodu polskiego
o zmartwychwstanie Ojczyzny. Ponieważ 
trąd niewoli był bardzo uciążliwy i bolesny, 
nasi przodkowie, na podobieństwo bohate-
rów dzisiejszej Ewangelii, często w świąty-
niach wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami”. Wbrew zakazom zaborców śpiewali: 
„Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie”. 
Podejmowali też walkę zbrojną. Wybuchały 
kolejne powstania. Nasilał się terror, kon-
fiskaty majątku i karne deportacje. Trwała 
walka z religią katolicką, językiem i kulturą 
polską. Ale naród się nie poddawał. 
Na długo przed odzyskaniem niepodległości 
książę Adam Czartoryski, wytrawny polityk 
i dyplomata, powiedział, że „Polska może 
być ocaloną tylko przez dwa razem działa-
jące środki: wewnątrz przez własny duch
i siłę, to jest przez gotowość niezawodną do 
powszechnego powstania; zewnątrz przez 
szczęśliwe okoliczności. Obie te przyczyny 
spotkać się muszą na jej wskrzeszenie”.
W 1918 roku pojawił się wyjątkowo korzyst-
ny zbieg okoliczności. Udział w I wojnie świa-
towej wyraźnie osłabił siły trzech zaborców. 
Nadarzyła się więc doskonała okazja, aby 
wybić się na niepodległość. Do zwycięstwa 
i odrodzenia polskiego państwa poprowa-
dził znakomity strateg Józef Piłsudski, który 
jako komendant stanął na czele Legionów 
Polskich. Wspierało go w tym dziele wielu 
wybitnych rodaków. Wspomnę tylko dwóch 
znanych w świecie dyplomatów: Ignacego 
Paderewskiego i Romana Dmowskiego. To 
oni przypominali o prawach narodu polskie-
go do własnego państwa na forum między-
narodowym. Oni też w imieniu Rzeczpospo-
litej 28 czerwca 1919 roku podpisali traktat 
wersalski, przywracający formalnie Polskę na 
mapę Europy.   
Należy podkreślić, że Polacy przygotowywali 
się długo i starannie na dzień zmartwych-
wstania Ojczyzny. W okresie niewoli podtrzy-
mywano  marzenia o niepodległej i suweren-
nej Ojczyźnie. Powstania, choć przegrane, 
umacniały naród w przekonaniu, że wolność 
krzyżami się mierzy. Owszem, przybywało 
krzyży na powstańczych mogiłach, ale to 
one przypominały kolejnym pokoleniom, że 
przelana krew i ofiarowane życie  ostatecznie 
przyniosą  dar upragnionej wolności. Zesłani 
na Sybir za udział w narodowym zrywie, po 
powrocie w rodzinne strony, cieszyli się opi-
nią męczenników za sprawę wolności. 
Nieustannie trwała walka o zachowanie du-
cha polskości oraz  moralne i duchowe  odro-
dzenie narodu. Największy wkład w to dzieło 
wniosły silne Bogiem polskie rodziny. Matki 
uczyły pacierza w ojczystym języku oraz 
kształtowały charaktery dzieci i młodzieży 
w duchu ewangelicznych wartości. Ojcowie 
opowiadali o chwale polskiego oręża i prze-
kazywali narodowe tradycje. Naturalnym so-
jusznikiem rodzin w kształtowaniu prawych 

sumień i wychowaniu patriotycznym był 
Kościół katolicki. Księża i zakonnicy nawo-
ływali do pracy u podstaw – do pracy nad 
kształtowaniem serc i umysłów. Mówili: naj-
pierw wolność wewnętrzna, wolność od na-
rodowych waśni, prywaty, grzechu lenistwa 
i pychy, a dopiero potem wolne państwo. 
Uświadamiali Polakom, że na  wiosnę wol-
ności trzeba przygotować elity: nauczycieli, 
dyplomatów, inżynierów i rolników, aby gdy 
ona nadejdzie, można ją było dobrze zago-
spodarować. 
Proces wychowania patriotycznego wspiera-
ły także organizacje młodzieżowe. W 1910 
roku we Lwowie powstał „Związek Strze-
lecki” – paramilitarna organizacja społecz-
no-wychowawcza, która stała się podstawą 
budowania struktur wojskowych Legionów 
Polskich. W tym samym roku za sprawą An-
drzeja i Olgi Małkowskich zrodziło się  pol-
skie harcerstwo, które także kładło akcent 
na wychowanie patriotyczne. Na owoce nie 
trzeba było długo czekać. Młodzi ze „Strzel-
ca” i harcerze zdali egzamin  w walce o wol-
ność. 

Bracia i Siostry.
Jeden z bohaterów dzisiejszej Ewangelii,  nie 
tylko dostrzegł dar cudownego uzdrowienia, 
ale i Dawcę daru. Wrócił więc, aby podzię-
kować Jezusowi. Czynimy dziś podobnie.
W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 
wdzięczność przyprowadziła nas do Chry-
stusowego ołtarza. Dziękujemy Bogu za dar 
wolności, ale i za tych, którzy podejmowali 
starania, aby spełniło się marzenie wielu po-
koleń Polaków. Nade wszystko dziękujemy za 
wspaniałe polskie rodziny, które były pierw-
szą szkołą umiłowania Boga i Ojczyzny; za 
żołnierzy i powstańców, wybitnych nauczy-
cieli i wychowawców młodego pokolenia 
oraz duchownych, którzy przypominali, że 
warunkiem wolności zewnętrznej jest wol-
ność wewnętrzna. 
Trwając na modlitwie, nie chcemy jednak 
ograniczyć się tylko do wspomnień. Pragnie-
my czerpać z mądrości i doświadczenia mi-
nionych pokoleń, aby jeszcze lepiej budować 
nasze dziś i jutro. Pośród wielu zadań, myśląc 
o przyszłości naszej Ojczyzny, najważniejszą 
jest troska o rodziny i wychowanie młode-
go pokolenia. Papież Franciszek wielokrot-
nie przypominał, że fundamentem każdego 
społeczeństwa jest małżeństwo – związek 
mężczyzny i kobiety, zbudowany na jedności 
i nierozerwalności oraz rodzina. Należy uczy-
nić wszystko, aby stworzyć kulturę szacunku 
dla pielęgnowania trwałości małżeństw i ro-
dzin. W rodzinie bowiem człowiek przycho-
dzi na świat,  rozwija swoje talenty, uczy się 
miłości Boga i Ojczyzny. W domu rodzinnym 
dzieci i młodzież dojrzewają w odpowie-
dzialności za siebie i za innych, nabywają 
zdolności do poświęcenia i ofiary na rzecz 
dobra wspólnego.

Nadszedł czas naszej próby

Homilia wygłoszona przez bp. Józefa Guzdka w Bazylice Świętego Krzyża

podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości

W dziele wychowania młodego pokolenia 
niezwykle ważną rolę pełni szkoła. Ona po-
winna przekazywać nie tylko wiedzę, ale 
także wprowadzać dzieci i młodzież w świat 
wartości, uczyć patriotycznych postaw oraz 
pomagać w kształtowaniu prawych charak-
terów. 
Godne polecenia są organizacje harcerskie 
oraz ich metoda wychowawcza. Patron pol-
skich harcerzy, bł. ks. podharcmistrz Wincen-
ty Frelichowski, męczennik Dachau,  w swo-
im „Pamiętniku” zapisał słowa, które nadal 
wytyczają właściwy kierunek pracy z mło-
dzieżą: „Ja sam wierzę mocno, że państwo, 
którego wszyscy obywatele byliby harcerza-
mi, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. 
Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, 
ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie 
przez jego szkołę to jest typem człowieka, 
jakiego nam teraz potrzeba”. Mamy w Pol-
sce ponad 130 tys. dzieci i młodzieży w har-
cerskich mundurach oraz kilkanaście tysięcy 
instruktorów, którzy potrzebują większego 
wsparcia. Przy niewielkim nakładzie owoc 
może być wspaniały. 
Tego wsparcia potrzebują także inne środo-
wiska i stowarzyszenia, które kształtują mło-
dych ludzi w duchu ewangelicznych i patrio-
tycznych wartości.  

Bracia i Siostry. 
Ołtarz, wokół którego się gromadzimy, uczy 
nas miłości, wzywa do jedności i wspólnego 
działania dla dobra naszej Ojczyzny. Troska 
o małżeństwo i rodzinę oraz wychowanie 
dzieci i młodzieży powinny nas wszystkich 
łączyć.
Polskie elity w tamtym trudnym czasie od-
radzania się Ojczyzny, zdały egzamin. Zdali 
go politycy i dyplomaci, dowódcy i żołnierze. 
Zdał go Kościół i cały naród. Teraz nadszedł 
czas naszej próby.
Tylko wspólne działania mogą przynieść 
wspaniałe owoce. Tak bardzo nam potrzeba 
narodowej zgody, abyśmy razem udźwignęli 
brzemię odpowiedzialności za przyszłość na-
szego narodu i państwa.
Dlatego razem prośmy słowami modlitwy ks. 
Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karno-
ści Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej 
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie 
zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam 
szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmil-
szej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i lu-
dowi Twemu, swoich pożytków zapomniaw-
szy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy 
kraju naszego sprawujące, by wedle woli 
Twojej ludem sobie powierzonym mądrze
i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w samo 
południe stanęły pododdziały Batalionu Re-
prezentacyjnego Wojska Polskiego oraz warty 
honorowe Dowództwa Garnizonu Warszawa, 
rodzajów sił zbrojnych i służb mundurowych. 
Stawiły się poczty sztandarowe organizacji po-
zarządowych, związków i stowarzyszeń kom-
batanckich, szkół i organizacji harcerskich. Na 
uroczystość przybył Prezydent RP Andrzej Duda 
z małżonką, premier Ewa Kopacz, marszałko-
wie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, posło-
wie i senatorowie, generalicja, przedstawiciele 
urzędów centralnych i władz miasta. Obecni 
byli abp Celestino Migliore, nuncjusz apostol-
ski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski, biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek oraz przedstawiciele Prawosław-
nego Ordynariatu Polowego i Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego. 
Na początku uroczystości podniesiony został 
proporzec Prezydenta RP i flagę państwową 
oraz odegrano hymn narodowy. Odczytany 

został apel pamięci, który zakończył się salu-
tem honorowym 21 salw armatnich. W tym 
czasie delegacja harcerzy złożyła na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza Ogień Niepodle-
głości. Następnie odbyła się uroczysta odpra-
wa i zmiana wart na posterunku honorowym 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a także 
złożenie meldunków przez dowódców wart 
poszczególnych pododdziałów.
- Niepodległość, suwerenność i wolność nie są 
dane raz na zawsze. Trzeba o nią się starać, 
po to, żeby o nią nie walczyć, tak jak musiały 
walczyć pokolenia naszych prapradziadków
i dziadków przez 123 lata, kiedy Polska niepod-
ległości nie miała, kiedy krwawili się w trzech 
powstaniach i innych mniejszych zrywach nie-
podległościowych. Kiedy walczyli w różnych 
armiach, cały czas mając Polskę w sercu, na 
myśli i na bagnetach. I przez lata nie mogli jej 
odzyskać – mówił prezydent Andrzej Duda. 
Prezydent RP podkreślił, że Polska przetrwała 
„w rodzinach, dzięki pielęgnowaniu tradycji, 
dzięki tym zrywom, dzięki tym, którzy tworzyli 

polską literaturę czasów zaborów, dzięki tym, 
którzy uczyli młodzież pięknej historii naszej 
Ojczyzny i tego wszystkiego, co ważne, byśmy 
przetrwali”.
Prezydent wspomniał I pielgrzymkę Jana Paw-
ła II do Ojczyzny w 1979 roku i jego słynne, 
profetyczne słowa wypowiedziane na ówcze-
snym placu Zwycięstwa. – To było więcej niż 
salwa armatnia. Może nie zadrżały budynki
i okna, ale zadrżały serca w całej Polsce. Ludzie 
zobaczyli, że są razem, że myślą jednakowo
i że mają jednakowe oczekiwania – powiedział.
Andrzej Duda podkreślił, że siłę państwa po-
znaje się po jego stosunku do obywateli, musi 
być oparte na filarze silnej gospodarki oraz 
solidnym i sprawiedliwym systemie prawnym. 
Zwrócił uwagę na konieczność prowadze-
nia właściwiej polityki historycznej, wyraził 
wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania uroczystości, które będą 
trwać cały dzień. – Dziękuję wszystkim organi-
zatorom tej uroczystości, dziękuję żołnierzom 

- potomkom i następcom tych, którzy walczyli 
o niepodległość Ojczyzny i odzyskali ja w 1918 
roku, a później bronili jej w 1939 roku, w la-
tach czterdziestych, w Powstaniu Warszaw-
skim. Tym, którzy są potomkami i następcami 
Żołnierzy Niezłomnych, którzy do ostatniej 
kropli krwi nie złożyli broni. Wszystkim tym, 
którzy dzisiaj tu przybyli – rodzicom, którzy 
przyprowadzili tutaj swoje dzieci tak pięknie 
machające naszymi polskimi barwami. Bardzo 
serdecznie dziękuję. To jest właśnie polityka 
historyczna. To jest właśnie to, dzięki czemu 
chce się krzyknąć: Niech żyje Polska wolna
i niepodległa, nasze wspaniałe państwo! – za-
kończył.
Po wystąpieniu głowy państwa, nastąpiła ce-
remonia składania wieńców na płycie Groby 
Nieznanego Żołnierza. Wieniec składali m. in. 
nuncjusz Celstino Migliore, dziekan korpusu 
dyplomatycznego i biskup polowy Józef Guz-
dek, wraz z kierującym Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Andrzejem Kunertem.
Uroczystość zakończyła się defiladą wojskowa, 

w której wzięły udział również poczty sztanda-
rowe organizacji pozarządowych, związków
i stowarzyszeń kombatanckich, szkół i organi-
zacji harcerskich oraz grupy rekonstrukcyjne
w strojach z epoki.
Schodząc z placu Prezydent RP złożył jeszcze 
kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

Msza św. w intencji Ojczyzny
Zmianę warty na placu Piłsudskiego poprze-
dziła Eucharystia sprawowana w Bazylice 
Świętego Krzyża, której przewodniczył bp Jó-
zef Guzdek. W homilii Biskup Polowy wezwał 
do jedności, troski państwa o los rodziny i do 
wychowania w duchu patriotycznym kolej-
nych pokoleń Polaków. Treść homilii ordyna-
riusza wojskowego publikujemy na poprzed-
niej stronie. 
We Mszy św. uczestniczył m.in. Prezydent 
Duda z małżonką. Msza św. rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru Batalionu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego i odegrania Ma-
zurka Dąbrowskiego.
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji war-
szawsko-praskiej, kapelani ordynariatu polo-
wego i duchowni archidiecezji warszawskiej. 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego uświetnił liturgię śpiewem. 

Wręczenie odznaczeń państwowych
Po Mszy św. Prezydent Duda podczas uro-
czystości w Belwederze wręczył odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym w służbie 
państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczo-
nych znaleźli się m.in. generał Janusz Bro-
chwicz-Lewiński ps. „Gryf”, arcybiskup Henryk 
Hoser, reżyser Antoni Krauze i prof. Krzysztof 
Szwagrzyk.
W przemówieniu podczas uroczystości deko-
racji Andrzej Duda podkreślił rangę Święta 
Niepodległości, stwierdził, że dzień ten wyma-
ga niezwykle uroczystych obchodów. 
Prezydent Duda wspominał o tych, którzy 
przyczyniają się do rozwoju Rzeczpospolitej. 
Wskazywał na polityków, którzy biorą na sie-
bie odpowiedzialność i którym ta odpowie-
dzialność powierzana jest przez naród, oraz 
na tych, którzy służą Rzeczpospolitej w inny 
sposób: poprzez naukę, sztukę, sport...
– Dziś ci ludzie stoją przede mną i miałem za-
szczyt uhonorować ich w imieniu Rzeczpospo-
litej. (...) Jedni są młodsi, inni starsi. Rozpoczy-
nając od generała „Gryfa”, bohatera Powstania 
Warszawskiego, poprzez arcybiskupa Hosera, 
który przez lata swej posługi kapłańskiej czy-
nionej narodowi i ojczyźnie nigdy nie wahał się 
mówić prawdy, prezentować swoich przekonań 
mając świadomość głębokiej krytyki – mówił. 
Zdaniem prezydenta „Ojczyzna powinna pod-
dawać hołd tym, którzy dla niej polegli, ale 
powinna pamiętać o tych, którzy poświęcają 
się dla Niej, narażają się broniąc tego, co naj-
ważniejsze”. – Jesteście Państwo ludźmi nie-
złomnymi. To zawsze ogromny zaszczyt spo-
tkać się z takimi osobami. Ogromnie dziękuję 
– powiedział prezydent.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Święto NiepodległejŚwięto Niepodległej
– Najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, suwerenne i niepodległe państwo, ale 
to działa też i w drugą stronę - najcenniejszą rzeczą w państwie jest naród, który ma 
poczucie wolności, który jest niezłomny w dążeniu do tego, by swoje niepodległe
i suwerenne państwo utrzymać i mieć – mówił podczas centralnych uroczystości na 
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda. Uroczysta odprawa wart, 
apel pamięci i złożenie kwiatów złożyły się na centralną uroczystość państwową
z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hym-
nu państwowego i wciągnięcia flagi państwo-
wej na maszt. Odczytany został akt fundacyjny 
Grobu Nieznanego Żołnierza. Z okazji 90-lecia 
jego istnienia oddano 21 salw armatnich.
Przedstawiciele ordynariatów polowych: bp 
Józef Guzdek, Biskup Polowy; bp Mirosław 
Wola, ewangelicki naczelny duszpasterz 
wojskowy, ks. Michał Dudicz, kanclerz pra-
wosławnego Ordynariatu Polowego odmó-
wili modlitwę. – Wszystkich zamieszkujących 
polską ziemię, bez względu na wyznanie łą-
czyła miłość i troska o wolność naszej Ojczy-
zny, dlatego jako przedstawiciele Kościołów 
chrześcijańskich módlmy się słowami Modli-
twy Pańskiej – powiedział rozpoczynając ją bp 
Guzdek. Zebrani odmówili „Ojcze nasz”, a na-
stępnie modlitwę w intencji zmarłych. Psalm 
23 odśpiewał Michael Schudrich, naczelny 
rabin Polski.
– Grób Nieznanego Żołnierza jest dla nas miej-
scem żywym, w którym pamięć bohaterów 
zachęca do wytrwania, podejmowania no-
wych działań i patrzenia w przyszłość, bo wie-
my, że Ci żołnierze walczyli w imię przyszłości 

państwa, naszej, naszych dzieci i wnuków. Ich 
celem nie była sława i chwała, służyli Polsce
z prostotą i skromnością, wierni złożonej przy-
siędze, honorowi i Ojczyźnie. Pozostali bezi-
mienni, ale zostawili nam wartość bezcenną, 
Polskę – powiedział podczas uroczystości wi-
cepremier Tomasz Siemoniak, minister obrony 
narodowej.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wień-
ców na płycie Grobu oraz defiladą pododdzia-
łów Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji 
i Straży Miejskiej.
W ceremonii na placu Piłsudskiego wzięli 
udział generałowie WP, m.in. gen. Mieczysław 
Gocuł, Szef Sztabu Generalnego, gen. broni 
Marek Tomaszycki, dowódca Operacyjny, gen. 
dyw. Wiesław Grudziński, dowódca Garnizo-
nu Warszawa. Obecny był przedstawiciel pre-
zydenta RP Paweł Soloch, szef Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego. Wśród gości obecny 
był także kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski, Andrzej Kunert, sekretarz Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, członkowie kapituły Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari, 
kombatanci, harcerze, przed-
stawiciele uczelni wojskowych
i mieszkańcy Warszawy.
Po zakończeniu uroczystości 
przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, jej uczestniczy przeszli przed budynek 
Dowództwa Garnizonu Warszawa. Na jego 
frontonie umieszczona jest płyta upamiętnia-
jąca Jadwigę Zarugiewiczową, która wskaza-
ła jedną z trzech trumien ekshumowanych
z Cmentarza Obrońców Lwowa z ciałem pole-
głego w obronie Polski, niezidentyfikowanego 
żołnierza. Pod tablicą poświęconą symbolicz-
nej Matce Nieznanego Żołnierza złożone zo-
stały kwiaty.

***
Podczas I wojny światowej po raz pierwszy ze-
tknięto się z problemem tysięcy poległych i nie-
zidentyfikowanych żołnierzy. Ich prochy leżały 
często z dala od Ojczyzny, w pobliżu miejsc bi-
tewnych. Pamięć o nich postanowiono zacho-
wać wystawiając pomniki, które symbolicznie 

byłyby hołdem wdzięczności dla 
wszystkich niezidentyfikowanych 
poległych żołnierzy.
Jako pierwsi zdecydowali się na 
ten krok Francuzi. 2 listopada 
1918 r. Rada Ministrów Francji 
wniosła do parlamentu projekt 
sprowadzenia prochów Nieznane-
go Żołnierza i złożenia ich w Pan-
teonie. Jego realizację wyznaczono 
na 11 listopada 1920 r. Ostatecznie 
Nieznany Żołnierz armii Francuskiej 
spoczął pod Łukiem Triumfalnym. 
Z ośmiu cmentarzy znajdujących 
się pobliżu miejsc bitew przywie-

ziono ciała niezidentyfikowanych żołnierzy. 
Umieszczono je w jednakowych trumnach.
W obecności ministra wojny, Andre Maginota 
(w późniejszych latach zaangażowanego w bu-
dowę na wschodniej granicy Francji fortyfika-
cji nazwanych Linią Maginota), August Thien, 
żołnierz 132 Pułku Piechoty, wskazał jedną
z trumien i złożył na niej wiązankę kwiatów, 
wybierając w ten sposób prochy, które zło-
żono następnie pod Łukiem Triumfalnym. Na 
metalowej płycie, przykrywającej kryptę, wid-
nieje napis: „Tu spoczywa żołnierz francuski, 
który poległ za ojczyznę”.
3 listopada 1920 r. uchwałę o takim upa-
miętnieniu upamiętnieniu podjął parlament 
brytyjski, zalecając sprowadzenie prochów 
brytyjskiego Nieznanego Żołnierza z Francji
i złożenie ich w nawie głównej sławnego 
Opactwa Westminsterskiego. Trumna została 
wybrana w podobny sposób, w jaki dokonano 
tego we Francji. Pogrzeb Nieznanego Żołnie-
rza odbył się 11 listopada 1920 r. W kolejnych 

latach podobne pomniki-groby powstały jesz-
cze w USA (1921) i Belgii (1922).
Idea budowy w Warszawie Grobu Nieznanego 
Żołnierza powstała w 1923 r. 24 stycznia 1925 r.
ówczesny minister spraw wojskowych gen. 
dyw. Władysław Sikorski przedstawił Radzie 
Ministrów wniosek w sprawie ustanowienia
i budowy Grobu Nieznanego Żołnierza, pro-
ponując jego lokalizację w centralnym punkcie 
kolumnady Pałacu Saskiego. Wystrój Grobu 
zaprojektował Stanisław Ostrowski. Symbo-
liczną Matką Nieznanego Żołnierza została 
mieszkanka Lwowa, Jadwiga Zarugiewiczowa. 
Jej 19-letni syn Konstanty, uczestnik walk pol-
sko-ukraińskich o Lwów oraz wojny polsko-
bolszewickiej, zginął 17 sierpnia w bitwie pod 
Zadwórzem z oddziałami Pierwszej Konnej Ar-
mii Siemiona Budionnego. Nie udało się odna-
leźć jego ciała. W dniu 29 października 1925 r.
na Cmentarzu Obrońców Lwowa Jadwiga 
Zarugiewiczowa wskazała jedną z trzech tru-
mien zawierających prochy bezimiennych żoł-
nierzy, którą przetransportowano do Warsza-
wy i uroczyście złożoną w kolumnadzie Pałacu 
Saskiego, po odprawieniu uroczystej Mszy św. 
pogrzebowej w archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela, w dniu 2 listopada 1925 r.
Obok trumny do niszy wstawiono 14 urn z zie-
mią z pól bitewnych. Od tamtego czasu GNŻ 
stał się panteonem narodowej pamięci, miej-
scem składania kwiatów podczas uroczystości 
państwowych i wojskowych oraz oficjalnych 
wizyt zagraniczny delegacji wysokiego szcze-
bla. Kolumnada Pałacu Saskiego została znisz-
czona w 1944 roku. Zachował się jednak jej 
fragment z Grobem Nieznanego Żołnierza.
2 czerwca 1979 roku, podczas swojej pierwszej 
pielgrzymki do Polski, przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza modlił się papież Jan Paweł II, któ-
ry złożył swój podpis w Księdze Pamiątkowej 
GNŻ. W 1988 r. w Wojskowym Instytucie Hi-
storycznym opracowano treść nowych 12 tab-
lic upamiętniających całe militarne dzieje Pol-
ski, umieszczając na nich nazwy 142 pól bi-
tewnych od Cedyni do Berlina.
Podobnie jak dawniej, tak i dziś na płycie GNŻ 
kwiaty składają odwiedzający nasz kraj naj-
wyższej wysokiej rangi osobistości – korono-
wane głowy, przedstawiciele świata polityki, 
sił zbrojnych, delegacje krajowych i zagranicz-
nych władz państwowych oraz różnego ro-
dzaju organizacji, a także ambasadorzy obej-
mujący misję dyplomatyczną w Warszawie.

Krzysztof Stępkowski

90. rocznica Grobu Nieznanego Żołnierza90. rocznica Grobu Nieznanego Żołnierza
Plac Marszałka Józefa Piłsduskiego jest centralnym miejscem uroczysto-
ści państwowych. Opisywane na poprzednich stronach Narodowe Święto 
Niepodległości także jeden ze swych akcentów odcisnęło w tym drogim 
dla każdego Polaka miejscu. 2 listopada minęła 90. rocznica utworzenia 
Grobu Nieznanego Żołnierza – miejsca hołdu złożonego wszystkim żoł-
nierzom walczącym o niepodległość Ojczyzny. 
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Plakat konspiracyjnej organizacji Polska Niepodle-

gła na 25. rocznicę odzyskania niepodległości Pol-

ski, Warszawa, 11.11.1943 r.

Dzień związany z imieniem
Józefa Piłsudskiego

Po raz pierwszy odzyskanie niepodległości 
odchodzono w niedzielę 14 listopada 1920. 
Najważniejszym akcentem tego dnia było 
wręczenie Józefowi Piłsudskiemu, zwycię-
skiemu wodzowi wojny 1920 r., buławy mar-
szałkowskiej. Uroczystość miała miejsce na 
placu Zamkowym w Warszawie. Rozpoczęła 
ją Msza św. sprawowana przez biskupa po-
lowego Stanisława Galla. Po jej zakończeniu 
przemówienie wygłosił najstarszy wiekiem
(liczył 71 lat) generał Karol Trzaska-Durski,
a poświęconą przez kardynała Aleksandra 
Kakowskiego buławę wręczył Józefowi Piłsud-
skiemu – przy odgłosie wystrzałów armatnich 
– szeregowiec Jan Żywek, kawaler Orderu
Virtuti Militari. Następnie na Krakowskim 
Przedmieściu odbyła się defilada.  
Rok później, 11 listopada 1921 r., zapoczątko-
wano zwyczaj wręczania w tym dniu odzna-
czeń wojskowych. Józef Piłsudski udekorował 
wtedy Orderem Virtuti Militari 53 człon-
ków Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy 
w 1918 r. rozbrajali okupanta.
11 listopada 1926 r. odbyły się pierwsze po 
zamachu majowym i powrocie Piłsudskiego 
do władzy obchody Święta Niepodległości. Po 
Mszy św. odprawionej w archikatedrze war-
szawskiej przez kard. Aleksandra Kakowskie-
go na palcu Saskim (od 1928 r. placu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego) miała miejsce defilada. 
Poprzedzał ją przegląd oddziałów, którego 
Marszałek (także w roku następnym) doko-
nywał na swej ukochanej Kasztance. Drugim 
miejscem rewii wojskowych było Pole Moko-
towskie. Przyglądały się im tłumy, a także ze 
specjalnej trybuny attaches wojskowi, korpus 
generalski, zaproszeni goście. Po raz ostatni 
Marszałek przyjmował defiladę 11 listopada 
1934 r. W jej trakcie źle się poczuł, dalszy jej 
przebieg odbierał siedząc na krześle.
W dniu Święta Niepodległości miały miejsce 
odsłonięcia pamiątkowych tablic, pomni-
ków, koncerty, spektakle teatralne, także 
rekonstrukcje historyczne. Od 1926 r. dzień 
ten, obchodzony przede wszystkim przez 
Wojsko Polskie, był dniem wolnym od pracy, 
a od 1932 r. wolnym od nauki szkolnej, wy-
korzystywanym „do celów wychowawczego 
oddziaływania na młodzież w duchu obywa-
telsko-państwowym”. 
Dwa lata po śmierci Marszałka, 23 kwietnia 
1937 r., Sejm RP ustanowił dzień 11 listopada 
państwowym Świętem Niepodległości, „jako 
rocznicę odzyskania przez Naród Polski nie-
podległego bytu państwowego i jako dzień po 
wsze czasy związany z wielkim imieniem Józe-
fa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza narodu w 
walkach o wolność Ojczyzny”. W czasie dwóch 
ostatnich obchodów tego święta, oprócz efek-

11 listopada mija 97 lat od pamiętnego dnia, kiedy wspólnota polskiego na-
rodu odzyskała, po 123 latach  niewoli, niepodległość i suwerenne państwo –
II Rzeczpospolitą. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, 
uwolnionemu z magdeburskiego więzienia, naczelne dowództwo nad Wojskiem 
Polskim, a trzy dni później całość władzy zwierzchniej. Na pamiątkę tego histo-
rycznego wydarzenia ustanowione zostało Święto Niepodległości. 

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości 

townych defilad, prowadzono również zbiórkę 
funduszy na dozbrojenie armii. 

„Niech żyje Polska!”

We wrześniu 1939 r. w wyniku uzgodnionej 
tajnym porozumieniem Ribbentrop-Mołotow 
napaści III Rzeszy i Związku Sowieckiego Pol-
ska utraciła niepodległość. Rozpoczął się czas 
terroru wymierzonego m.in. we wszelkie prze-
jawy polskich dążeń wolnościowych i postaw 
patriotycznych. Na ziemiach Rzeczypospolitej 
okupowanych przez ZSRR przeprowadzo-
no 28 października 1939 r. tzw. wybory do 
Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy 
i Zachodniej Białorusi, sprzeczny z prawem 
międzynarodowym sowiecki akt legitymiza-
cji aneksji polskich terytoriów. Towarzyszyło 
im zastraszanie, brutalne tępienie najdrob-
niejszych przejawów polskiego patriotyzmu. 
Podobna sytuacja miała miejsce na terenach 
okupowanych przez Niemców, z których części 
utworzono tzw. Generalne Gubernatorstwo.
W obliczu zbliżającej się rocznicy Święta Nie-
podległości władze niemieckie podjęły szereg 
działań prewencyjnych. Wydano zakaz odpra-
wiania w tym dniu uroczystych nabożeństw. 
Aresztowano zakładników, 120 w Krakowie, 
kilkudziesięciu w Warszawie. Na wiadomość, 
że w kilku miastach Generalnego Gubernator-
stwa pojawiły się niepodległościowe plakaty, 
gubernator Hans Frank wydał zarządzenie, że 
z każdego domu, na którym taki plakat zosta-
nie rozwieszony, będzie rozstrzelany  jeden 
zamieszkujący go mężczyzna. Konspiracyjne 
struktury niepodległościowe nie zachęcały 
do aktywności w dniu Święta Niepodległości, 
świadome ceny, jaką przyszłoby za to zapła-
cić. „Obywatele – Patrioci! Jutro jest dzień 
11 listopada, w którym co rok obchodziliśmy 
uroczyście Święto Niepodległości. W tym roku 
publicznie obchodzić go nie będziemy. Nie bę-
dzie żadnych manifestacji, nie będzie również 
terrorystycznych wystąpień przeciwko naszym 
ciemięzcom. Jeszcze bowiem godzina polskie-
go Czynu nie wybiła” – apelowano na łamach 
pisma Komendy Obrońców Polski (KOP), kon-
spiracyjnej organizacji utworzonej z rozkazu 
gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rückemanna, ostat-
niego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Choć manifestowanie patriotycznych uczuć  
nie przybrało większych rozmiarów, to jednak 
władze policyjne meldowały o pojawieniu się 
w różnych miastach biało-czerwonych cho-
rągiewek, patriotycznych plakatów, m.in. ze 
słowami „Roty”, chorągiewek z napisem: „Po-
mścimy was” na grobach polskich żołnierzy 
pochowanych w Stolicy na skwerach i placach. 
Wobec osób oskarżonych o tego typu działa-
nia represje były bezlitosne, m.in. w podwar-
szawskiej Zielonce rozstrzelano dziewięć osób.
O Święcie Niepodległości pamiętano w kraju

w kolejnych, wojennych latach. Obchodzono 
je w leśnych oddziałach, do dziedzictwa 11 lis-
topada powracano w okolicznościowych tek-
stach konspiracyjnych pism; przypominały 
o nim plakaty, które pojawiły się, rozlepiane 
nocą, na ścianach domów, m.in. z napisami: 
„Polska żyje”, „11 XI 1918”, „Polska zwycię-
ży”, biało-czerwone chorągiewki w miejscach  
pamięci, na żołnierskich grobach. Wieść o za-
kazanym święcie dobiegała na radiowych fa-
lach Radia Londyn, słuchanego ze szczególną 
ostrożnością w obliczu grożących za to represji. 
Te działania rozpalały w polskich sercach pło-
myki wiary i nadziei, przypominały, że 11 lis-
topada 1918 r. Polska „powstała, by żyć”. 
Takim szczególnym znakiem nadziei był 
pierwszy nalot eskadry bombowców brytyj-
skich na Gdańsk oraz na obiekty niemieckie 
na polskim Pomorzu. Miał miejsce 11 listopa-
da 1940 r. Oprócz bomb piloci zrzucili znacz-
ną ilość ulotek z teksem: „Niech żyje Polska! 
Prezydent Roosevelt ponownie wybrany”. 
Tego dnia w Londynie, w kościele pw. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza 
Mszę św. w intencji przywrócenia niepod-
ległości Polski celebrował biskup polowy 
Józef Gawlina w obecności prezydenta RP 
Władysława Raczkiewicza, wodza naczel-
nego i premiera gen. broni Władysława Si-
korskiego, ministrów, przedstawicieli wojska
i polskiej wspólnoty. Takie uroczyste Msze św. 
odprawiane były także w następnych latach 
z udziałem najwyższych władz RP, korpusu 
dyplomatycznego, rodaków. 

Modlitwa Biskupa Polowego 

Świętowano też ten dzień na żołnierskim, tu-
łaczym szlaku. W 1942 r. w jednostkach sta-
cjonującej w Iranie, Iraku i Palestynie Armii Pol-
skiej na Wschodzie. Z Jerozolimy płynęła tego 
dnia modlitwa Biskupa Polowego WP za Pol-
skę, kierowana ku Maryi, Królowej „uchodź-
ców, wygnańców, prześladowanych”. Rok 
później, 11 listopada 1943, Uchodźstwo Pol-
skie w Palestynie w obozie wojskowym pod 
miejscowością Gaza, przekazało do rąk gen. 
Władysława Andersa sztandar wykonany dla 
5 Dywizji Kresowej, poświęcony uprzednio na 
jerozolimskiej Kalwarii.
Święto Niepodległości obchodzono także
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w 1943 r. w Sielcach nad Oką. Tego dnia do-
wódca 1 Korpusu LWP gen. bryg. Zygmunt 
Berling, nadał –- nie mając do tego upraw-
nień – Krzyże Srebrne Orderu Virtuti Militari
16 żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Kościuszki za bitwę pod Lenino. Kilka dni 
wcześniej dziękował Józefowi Stalinowi za 
nadanie 242 żołnierzom 1 Dywizji sowieckich 
odznaczeń, zapewniając, że „w przyszłości
z honorem wypełnimy nasz obowiązek wo-
bec Ojczyzny i Związku Radzieckiego”.
Dzień 11 listopada 1944 r. zastał żołnierzy
II Korpusu Polskiego w Predappio, w regionie 
Emilia-Romania. „Żołnierze! Czy słyszeliście 
jak wśród huku armat echo z ośnieżonych gór 
odpowiadało nam wyraźnie ostatnią zwrotkę 
naszej pieśni: «Ojczyznę wolną racz nam wró-
cić Panie». Dzisiaj słowa te powtarzają wszy-
scy Polacy rozrzuceni po całym świecie. Dzisiaj 
w Święto Niepodległości słowa te nabierają 
szczególnego wyrazu i większej mocy. Słowa 
te jak modlitwę szepczą usta polskie w kraju. 
Słowa te szepczą więźniowie w kazamatach 
Gestapo i NKWD. I dlatego dzisiaj w 26 lat 
po odzyskaniu Niepodległości nie ma Polaka, 
który nie rozumiałby wagi tych słów” – mówił 
tego dnia do swoich żołnierzy ich dowódca, 
gen. dyw. Władysław Anders.
Byli jednak rodacy, którzy inaczej rozumieli 
wagę przytoczonych przez gen. Andersa słów: 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. 
W dniu Święta Niepodległości 11 listopada 
1944 roku przed frontem wszystkich jedno-
stek Ludowego Wojska Polskiego odczytany 
został rozkaz Naczelnego Dowódcy LWP gen. 
broni Michała Roli-Żymierskiego. Można się 
było z niego dowiedzieć, że tragedia  roku 
1939 nastąpiła z winy polskich „reakcyjnych 
rządów”, była rezultatem „szkodliwej i za-
bójczej dla Polski wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki sanacyjno-ozonowych dyktatorów”, 
że „sojusz polsko-radziecki i braterstwo broni 
Wojska Polskiego z Armią Czerwoną – to pol-
ska racja stanu, to gwarancja naszego zwy-
cięstwa i trwałości naszego bytu niepodległe-

go”. Tego dnia w Lublinie defilowały wspólnie 
oddziały„ludowego” Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej, na akademii w Teatrze Miejskim 
przemawiał Bolesław Bierut, a Józef Stalin na-
desłał depeszę z życzeniami z okazji „święta 
narodowego Polski”. 
Rozpoczynał się nowy etap dziejów naszej 
ojczyzny. Polska, pierwsza ofiara dwóch to-
talitaryzmów, a także wspólnota, która zło-
żyła wielką daninę krwi na ołtarzu wolności 

europejskich narodów, została włączona do 
politycznego bloku sowieckiego, poddango 
dotkliwym represjom, pozbawiona niepod-
ległości. Symbolem nowej sytuacji stało się 
zlikwidowanie Święta Niepodległości. 
Uczyniono to dekretem Krajowej Rady Na-
rodowej z 22 lipca 1945 r., który na  miejsce 
tego święta wprowadził Narodowe Święto 
Odrodzenia Polski, obchodzone w dniu 22 lip-
ca. Upamiętniało ogłoszenie w dniu 22 lipca 
1944 r. w Chełmie Manifestu Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Narodowego, organu powo-
łanego w Moskwie, zdominowanego przez 
podległych  dyrektywom Stalina komunistów. 
Od 1945 do 1988 roku było to najważniejsze 
w powojennej Polsce święto państwowe. 

„My, Pierwsza Brygada...”

Wiele czyniono, aby wyrugować pamięć
o dniu 11 listopada. Młodzież szkolną uczo-
no, że siłą sprawczą odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku była rosyjska re-
wolucja październikowa. Co roku uroczyście 
świętowano jej rocznicę. Czczono pamięć jej 
polskich aktywistów: Feliksa Dzierżyńskiego, 
Juliana Marchlewskiego, nie zwracając uwa-
gi na to, że byli to typowi renegaci, aktywni 
przeciwnicy odbudowy Polski niepodległej. 
Natomiast na różny sposób zohydzano po-
stać Józefa Piłsudskiego.
Pokolenie wyrosłe na tradycji 11 listopada 1918 
nie dało się przecież zepchnąć ze sceny polskie-
go życia, ulec presji stalinizmu, a później „po-
kolenia 22 lipca”, akceptującego bezkrytycznie 
zmiany polityczno-społeczne w powojennej 
Polsce. Rezerwuarem tradycji niepodległościo-
wych były polskie domy, kręgi rodzinne, także 
Kościół. Podam jeden przykład. To w Kościele 
w latach siedemdziesiątych znalazł przestrzeń 
wolności i możliwość działania Związek Le-
gionistów Polskich, nieformalnie wskrzeszony 
w Krakowie. Rokrocznie jego członkowie za-
mawiali na dzień 11 listopada Msze św., od-
wiedzali wawelską kryptę Józefa Piłsudskiego, 

składając meldunek o pamię-
ci i wierności niepodległo-
ściowym ideałom. Protekto-
rem ich działań był ówczesny 
metropolita krakowski kard. 
Karol Wojtyła. 
Z biegiem czasu przybywa-
ło zewnętrznych inicjatyw 
służących budzeniu pamięci
o niechcianym w powojennej 
Polsce Święcie Niepodległo-
ści i generowanych przez nie 
ideałach. Kształtowało się 
niepodległościowe podzie-
mie polityczne (Ruch Obro-
ny Praw Człowieka i Oby-
watela, Konfederacja Pol-

ski Niepodległej, Komitet Porozumienia na 
rzecz Samostanowienia Narodu,) wyzna-
czające sobie strategiczny cel – wyzwolenie
z komunistycznego jarzma, odzyskanie niepod-
ległości. Duchowy przełom zainicjował rozpo-
częty jesienią 1978 roku pontyfikat Jana Pawła 
II. Przypadająca w tamtym roku sześćdziesiąta 
rocznica wskrzeszenia Polski została mocno 
zaakcentowana patriotycznymi, zakazanymi 
przez władze uroczystościami. Rozpoczynały je 

zwykle Msze św. celebrowane w intencji Nie-
podległej i tych, którzy jej wiernie służyli. Po 
ich zakończeniu ulicami miast, m.in. Gdańska, 
Krakowa, Łodzi, Warszawy, Lublina przeciąga-
ły, zaburzane zwykle interwencjami milicji, po-
chody do miejsc pamięci, zwykle Grobów Nie-
znanego Żołnierza. Rozlegała się pieśń „My, 
pierwsza brygada…, przez lata niesłyszana na 
ulicach polskich miast, składano kwiaty, zapa-
lano znicze. W uroczystościach krakowskich 
wziął udział w generalskim mundurze sędziwy 
gen. brygady Mieczysław Boruta-Spiechowicz, 
niegdyś żołnierz II Brygady Legionów. Szero-
kie echo wywołała warszawska manifestacja
w dniu 11 listopada 1979 r. zorganizowana 
przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela.  Po Mszy św. w archikatedrze warszaw-
skiej, podczas której płomienne kazanie wy-
głosił ks. Stefa Niedziela (dziesięć lat później 
zamordowany przez „nieznanych sprawców”) 
kilkutysięczny pochód, który kilkakrotni grupy 
esbeków próbowały rozbić, używając m.in. 
pistoletów gazowych, przeszedł pod Grób 
Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono wieńce 
i wygłoszono przemówienia.  Po zakończonej 
manifestacji, funkcjonariusze SB zatrzymali na 
48 godzin jednego z mówców,  Andrzeja Czu-
mę z Ruchu Obrony. Dwóch organizatorów 
manifestacji Kolegium ds. Wykroczeń skazało 
później na 3 miesiące aresztu (Andrzej Czuma 
i Wojciech Ziembiński), a dwóch na miesiąc 
aresztu (Józef Michał Janowski, Bronisław Ko-
morowski). Oskarzono ich, że „demonstracyj-
nie okazali lekceważenie wobec narodu Pol-
skiego (…) zarzucając mu m.in. że nie jest on 
narodem wolnym i niepodległym”. 
Obchody Święta Niepodległości wpisały się 
też mocno w historię „Solidarności”; ulicami 
dziesiątków miast przeszły, szczególnie 11 lis-
topada 1981 r., patriotyczne pochody, orga-
nizowane przez struktury związkowe. Nurtu 
niepodległościowego nie zatrzymał stan wo-
jenny mimo zakazów i dotkliwych represji.
11 listopada, w kolejne rocznice odzyskania 
Niepodległości, wypełniały się świątynie, mo-
dlono się w intencji ojczyzny, w wielu miejscach 
organizowano pochody i manifestacje, zwykle  
blokowane i rozpraszane  przez oddziały mili-
cji i ZOMO. Postać Komendanta, także tradycja 
11 listopada – Święta Niepodległości, znalazły 
trwałe miejsce w świadomości tamtej gene-
racji prowadzącej na różnych frontach wojnę 
„polsko-jaruzelską”. Na dobre zakorzeniła 
się w niej maksyma Józefa Piłsudskiego: „Być 
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwycię-
żyć i spocząć na laurach to klęska”. 
I stała się rzecz niezwykła. U schyłku tamtego 
systemu, którego mitem założycielskim był 
dzień 22 lipca 1944, data manifestu, który 
sankcjonował zależność Polski od Związku 
Sowieckiego, Sejm PRL-u 15 lutego 1989 r. 
(był to już czas rozmów Okrągłego Stołu) 
ustanowił  dzień 11 listopada dniem  „Naro-
dowego Święta Niepodległościdla upamięt-
nienia rocznicy odzyskania przez naród polski 
niepodległego bytu państwowego oraz walk 
pokoleń Polaków o wolność i niepodległość”. 
W tym roku świętujemy kolejną rocznicę tego 
dnia, kiedy Polska dołączyła do rodziny eu-
ropejskich narodów, wolna wśród wolnych, 
równa wśród równych, niepodległa. 

Jędrzej Łukawy
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Polska była jednym z pierwszych państw, 
które uznały niepodległość Izraela. Oba kraje 
utrzymują stosunki dyplomatyczne (z przerwą 
w latach 1967-1990), potwierdzone wizytami 
w Izraelu polskich prezydentów: Lecha Wałę-
sy (1991), Aleksandra Kwaśniewskiego (2000, 
2004 i 2005), Lecha Kaczyńskiego (2006 
i 2008) oraz Bronisława Komorowskiego 
(2013). W Tel Awiwie działa polska ambasa-
da, a w Jerozolimie, Hajfie, Beer-Szebie i Eila-
cie polskie konsulaty. Szereg miast polskich 
(obecnie 15) prowadzi w ramach partnerstwa 
wymianę z miastami w Izraelu (np. Łódź z Tel 
Awiwem, Częstochowa z Nazaretem). Co roku 
kilkadziesiąt osób (młodzież, nauczyciele, pra-
cownicy naukowi) korzysta ze stypendiów 
edukacyjnych i badawczych, fundowanych 
przez rząd izraelski, instytut Yad Vashem czy 
Muzeum POLIN. Na uniwersytetach w Jerozo-
limie, Tel Awiwie i Hajfie kształci się niewielka 
grupa studentów z Polski. 
Rozwija się polsko-izraelska współpraca go-
spodarcza, m.in. w zakresie wojskowości (np. 
szkolenie polskich załóg F-16 przez izraelskich 
lotników), przemysłu farmaceutycznego (np. 
połączenie firm POLFA Kutno i PLIVA Kraków
z izraelską TEVA Pharmaceuticals, największym 
na świecie producentem leków generycznych) 
i technologii hi-tech (np. oferta nanowody
z Bolesławca). W mediach było głośno o wy-
danym przez nasz parlament pod koniec
2014 r. zakazie uboju rytualnego zwierząt, 
skutkującym wstrzymaniem dostaw polskiego 
mięsa na izraelski rynek (ostatecznie Trybu-

nał Konstytucyjny uznał 
ten zapis za niezgodny 
z ustawą zasadniczą). 
Sprzedaż produktów spo-
żywczych do Izraela roz-
poczęła niedawno np. 
OSM Włoszczowa – kon-
kretnie żółtych serów 
typu holenderskiego i odmian przeznaczonych 
na mozzarellę. Jak dzisiaj do Europy Zachod-
niej czy Skandynawii, tak w latach 70. i 80.
(i później) wielu Polaków przyjeżdżało do 
Izraela w celach zarobkowych (wysoka war-
tość dolara w tamtych czasach). Znajdowali 
zatrudnienie przede wszystkim w sektorze 
budownictwa drogowego i mieszkaniowego 
oraz w sferze usług (opieka nad osobami star-
szymi i chorymi). Niektórzy podejmowali pracę 
w kibucach, ale nie z myślą o dobrym wyna-
grodzeniu, lecz chcąc poznać życie w Izraelu 
w bezpośrednim kontakcie z jego mieszkań-
cami. W wielu izraelskich klubach piłkarskich
i koszykarskich grali w minionych sezonach 
polscy sportowcy (np. Radosław Majdan, Grze-
gorz Szamotulski, Marek Citko). W kontekście 
polsko-izraelskich relacji biznesowych można 
jeszcze wspomnieć o Aleksandrze Gudzowa-
tym, który swoje wieloletnie kontakty z tym
krajem zwieńczył w 2008 r. wzniesieniem w je-
rozolimskiej dzielnicy Armon Hanatziv monu-
mentu o nazwie „Pomnik Tolerancji”. 
Na przełomie lat 2008 i 2009 zorganizowa-
no w Izraelu Rok Polski: w 20 miastach od-
było się ogółem 140 imprez artystycznych, 

które współczesnym Izraelczykom 
przybliżyły nasz kraj i jego dorobek 
kulturowy (także tradycje kulinarne 
– zob. koszerne pierniki toruńskie 
pod Bramą Jaffy w Jerozolimie).
W Tel Awiwie ul. gen. Allenby w la-
tach 60. i 70. ubiegłego wieku tętni-
ła polskim życiem, blisko siebie znaj-
dowały się tu bowiem biura LOT-u, 
oddział banku PKO, przedstawiciel-
stwo „Orbisu” oraz polska księgar-
nia i biblioteka Edmunda Neusteina. 
Ukazywała się prasa polskojęzycz-
na (np. dziennik „Nowiny-Kurier”),
w tysiącach egzemplarzy wydawane 
były tłumaczenia polskich pisarzy
i poetów (np. Mickiewicza, Słowac-
kiego czy Kochanowskiego). Jak pi-
sze Aleksander Klugman w książce 
„Polonica w Ziemi Świętej”, „hebraj-
ski jest tym językiem orientalnym, 

któremu w przekładach przyswojono naj-
większą ilość polskiej poezji, dramatów, pro-
zy beletrystycznej i eseistycznej oraz utwo-
rów dla dzieci i młodzieży”.
Szlak polskich śladów w Izraelu nie może omi-
nąć też instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. 
Bliskie naszemu sercu są tu m.in.: drzewo 
upamiętniające Irenę Sendlerową, pomnik Ja-
nusza Korczaka, pomnik Powstania w Getcie 
Warszawskim i tabliczki z polskimi nazwiska-
mi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
(np. Mieczysława Fogga, Czesława Miłosza, 
Jarosława Iwaszkiewicza). Na zboczu Wzgó-
rza Herzla, na którym usytuowany jest Insty-
tut, wśród drzew piniowych widać charakte-
rystyczny wagon towarowy, przypominający
o transportowaniu Żydów do komór gazo-
wych. Wagon ten przekazał w darze prezy-
dent Lech Wałęsa podczas oficjalnej wizyty 
w Izraelu w 1991 r. Z jeszcze innym polskim 
akcentem w Yad Vashem spotykamy się
w Mauzoleum Dzieci (Światła). Moim zdaniem 
jest to jeden z tych obiektów, które wyjątko-
wo sugestywnie przemawiają do wyobraźni 
i poruszają uczucia zwiedzających. W środku 
zaciemnionej sali pali się świeca. Wszędzie 
wokół zamontowane są lustra. Płomień świe-
cy odbija się w nich w nieskończoność. Każdy 
płomyk, kruchy, delikatny i łatwy do zgasze-
nia, symbolizuje życie dziecka. Mauzoleum 
upamiętnia bowiem śmierć 1,5 mln dzieci 
żydowskich, które zginęły w czasie II wojny 
światowej. Z głośników powoli i majestatycz-
nie odczytywany jest apel poległych: imiona, 
nazwiska, wiek i narodowość ofiar i raz po raz 
można usłyszeć: „Poland” lub „Polin” (w języ-
ku hebrajskim „Polska”). W chwili wybuchu 
wojny prawie co dziesiąty mieszkaniec nasze-
go kraju (35 mln) miał obywatelstwo polskie 
i był narodowości żydowskiej (3,3 mln). Z tej 
grupy przeżyło tylko 300 tys. osób.
W połowie drogi między Tel Awiwem a Jero-
zolimą na widocznym z autostrady wzgórzu 
Latrun funkcjonuje muzeum broni pancernej 
(podobno największa tego typu ekspozycja na 
świecie) z wyraźnie polskimi akcentami (m.in. 
napis: „Za naszą i waszą wolność”). Aktualnie 

Program pielgrzymki do Ziemi Świętej obejmuje przede wszyst-
kim miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością Jezusa 
Chrystusa. Prowadzi do źródeł wiary chrześcijańskiej, daje moż-
liwość uporządkowania i głębszego przeżycia wydarzeń, które 
zwieńczyły historię zbawienia, począwszy od zwiastowania Ma-
ryi w Nazarecie aż po śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz 
zesłanie Ducha Świętego w Jerozolimie. Gdy nawiedzamy ziem-
ską ojczyznę Zbawiciela, warto jednak zwrócić uwagę także na 
polskie ślady w Izraelu, które przypominają o dawnej i współ-
czesnej obecności rodaków w tym kraju.

Ś

Polskie ślady w Ziemi Świętej (I)

Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (5)Poznajmy Ojczyznę Chrystusa (5)
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trwa tu budowa pomnika upamiętniającego 
czyn zbrojny Żydów na wszystkich frontach
II wojny światowej (w lutym zeszłego roku 
wizytę w tym miejscu złożyła delegacja pol-
skiego MON-u). Miejsce jest o tyle ciekawe, 
że przywodzi na myśl historię oddziałów ży-
dowskich w szeregach Wojska Polskiego i ich 
udziału w II Korpusie gen. Andersa oraz ar-
mii gen. Berlinga. Jednym z zamordowanych
w Katyniu był naczelny rabin Wojska Polskie-
go, major Baruch Steinberg.
Jeśli chodzi o wyprawy pielgrzymkowe do Zie-
mi Świętej, to nasi rodacy podejmowali je już 
od wczesnego średniowiecza. Współcześnie 
wzrost zainteresowania przyjazdami do Izra-
ela odnotowuje się w naszym kraju od począt-
ku lat 90. XX w. Po przemianach polityczno-
gospodarczych uzyskanie paszportu i wyjazd 
za granicę nie stanowią większego problemu. 
W kwietniu 2000 r. rząd izraelski zniósł obo-
wiązek wizowy dla Polaków. Krótsze lub dłuż-
sze pobyty w Izraelu o profilu religijnym, po-
znawczym lub wypoczynkowym, a najczęściej 
mieszanym (z różnym rozłożeniem akcentów 
i priorytetów), ma w ofercie kilkadziesiąt biur 
pielgrzymkowych i turystycznych. Jak wynika 
ze statystyk izraelskiego Ministerstwa Turysty-
ki, w ostatnich latach liczba Polaków przyby-
wających do Izraela przekroczyła 90 tys. rocz-
nie, co stawia nas na piatym miejscu w ogólnej 
liczbie ok. 3,5 mln zwiedzających. W podanej 
grupie większość stanowią ludzie, dla których 
Izrael to w pierwszej kolejności ziemska ojczy-
zna Chrystusa, przyjeżdżają tu więc głównie 
z nastawieniem religijnym. Polskie pielgrzym-
ki narodowe, liczące po ok. 500 osób każda, 
poprowadzili Ojcowie Franciszkanie w latach 
1907, 1909 i 1914, potem mniej liczne w la-
tach 1934 i 1935, także kilkukrotnie w latach 
90. Własne pielgrzymki do Ziemi Świętej zor-
ganizowało w ostatnim czasie wiele grup za-
wodowych, środowisk parafialnych i diecezji.
Inna kwestia to obecność w Ziemi Świętej 
polskiego duchowieństwa. Opiekę nad więk-
szością sanktuariów katolickich Izraela spra-
wują Ojcowie Franciszkanie z Kustodii Ziemi 
Świętej, w tym także ojcowie i bracia z Polski 
(obecnie 18). Od lipca 2013 r. wikariuszem 
tej organizacji (czyli drugim najważniejszym 
po Kustoszu) jest o. Dobromir Jasztal. Pol-
scy księża diecezjalni są duszpasterzami ka-
tolickich wspólnot żydowskich (hebrajskich 
katolików) w Jaffie (Grzegorz Pawłowski
i Apolinary Szwed), Hajfie (Roman Kamiński) 
i Jerozolimie (Piotr Żelazko). Parafia miesz-
kającego w Eilat ks. Sławomira Abramow-
skiego sięga – jak sam mówi – aż po Mekkę
w Arabii Saudyjskiej. Wielu księży wykładow-
ców w polskich seminariach duchownych
i na uniwersytetach swoje specjalizacje na-
ukowe (zwłaszcza w archeologii i biblistyce) 
zdobywało w szkołach jerozolimskich: fran-
ciszkańskiej Studium biblicum franciscanum 
i dominikańskiej École biblique. Polskiemu 
salezjaninowi, ks. Andrzejowi Strusowi, przy-
pisuje się odnalezienie w pobliżu Bet Jamal 
grobu pierwszego męczennika chrześcijań-
skiego, św. Szczepana, oraz miejsc pochów-
ku znanego z Ewangelii faryzeusza Nikodema
(J 3,1-22; 7,49-52; 19,39-40) i wspomina-
nego w Dziejach Apostolskich Gamaliela 
(Dz 5,34; 22,3). W 2000 r. przyjechały do 

Betlejem Siostry Karmelitanki ze wspólnoty 
w Dysie koło Lublina, w ten sposób ratując 
przed zamknięciem klasztor na Wzgórzu Da-
wida. Polskie Siostry Nazaretanki posługu-
ją wikariuszowi patriarchy jerozolimskiego
w Nazarecie (bp. Giacinto-Boulos Marcuzzo), 
a Siostry Elżbietanki prowadzą w Jerozolimie 
dwa domy pielgrzyma („Stary Dom Polski” 
blisko Bazyliki Grobu Pańskiego i „Nowy Dom 
Polski” w dzielnicy Mea szearim) oraz dwa 
domy dla sierot i dla dzieci mających skrajnie 
trudną sytuację rodzinną („Dom Pokoju” na 
Górze Oliwnej i jego filia w Betlejem). 
Po całej Ziemi Świętej rozsiane są też tzw. Po-
lonica, czyli przedmioty i miejsca pochodzenia 
polskiego lub tematycznie związane z Polską 
(pomijam dokumenty i rękopisy). Niektóre
z nich, zwłaszcza te w Jerozolimie i Betlejem, 
przybliżył Wojciech Cejrowski w swoim 8-od-
cinkowym filmie z cyklu „Boso przez świat”. 
Zacznijmy od miejscowości Tabgha nad Je-
ziorem Galilejskim: tutejsza mozaika upa-
miętniająca wizytę na tym miejscu św. Jana 
Pawła II oraz drzwi do kościoła Prymatu św. 
Piotra ufundowane zostały przez krakowski 
Komisariat Ziemi Świętej, bractwo kurkowe
i katolickie stowarzyszenie „Civitas Christia-
na”. Konkretną pomoc w utrzymania miejsc 
świętych niosą polscy bożogrobcy, np. Stani-
sław Osmenda z Miechowa zasponsorował
i założył nowe oświetlenie 
w kościele św. Katarzyny
w Betlejem (listopad 2009),
kościele św. Józefa w Na-
zarecie i parafialnym koś-
ciele Najświętszego Zba-
wiciela w Jerozolimie (sty-
czeń-marzec 2013), Bazy-
lice Getsemani w Jero-
zolimie (maj 2014) i Bazy-
lice Zwiastowania (w środ-
ku, na dziedzińcu i w kruż-
gankach) w Nazarecie 
(czerwiec 2014). Nazare-
tańska figura Matki Bo-
żej od marca 1998 r. do 
grudnia 1999 r. peregry-
nowała po całym świecie,
a w pierwszym tygodniu maja 1999 r. przeby-
wała na Jasnej Górze. W krypcie jerozolimskiej 
katedry ormiańsko-katolickiej, przy IV stacji 
Drogi Krzyżowej, w marcu 2009 r. zainstalo-
wany został ołtarz wystawienia i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, zwany „Tryptykiem 
Jerozolimskim”, wykonany w gdańskiej pra-
cowni bursztyniarskiej Mariusza Drapikowskie-
go. W Betlejem, w Grocie Mlecznej, znajduje 
się kopia figury Matki Bożej Ludźmierskiej, 
którą w kwietniu 2009 r. zostawili tu jako wo-
tum pielgrzymkowe górale z Podhala. Również
w Betlejem, w kościele św. Katarzyny, na ścia-
nie zawieszona jest płaskorzeźba zatytułowana 
„Rodowód Chrystusa”, którą papież Benedykt 
XVI pozostawił tu na pamiątkę swej wizyty 
w Bazylice Narodzenia Pańskiego 13 ma-
ja 2009 r. Ta metaloplastyka, której głównym 
motywem jest scena namaszczenia Dawida 
przez proroka Samuela, wyszła spod ręki kra-
kowskiego artysty Czesława Dźwigaja (jego 
autorstwa jest też wspomniany wcześniej Po-
mnik Tolerancji). Jeden z niewielu elementów, 
które przyozdabiają jerozolimski Wieczernik, 

to rzeźba przedstawiająca drzewo oliwkowe. 
Jest to dar-pamiątka św. Jana Pawła II, któ-
ry w tej „sali na górze” (Mk 14,15; Dz 1,13) 
23 marca 2000 r. odprawił mszę św. Z kolei 
modlitewna kartka, którą papież zostawił
w Ścianie Płaczu, przeniesiona została do 
archiwum instytutu Yad Vashem. W Bazylice 
Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego prze-
chowywany jest kielich wotywny z napisem po 
łacinie Votum exulum Polonorum A.D. 1847 – 
„Dar polskiego wygnańca. Rok Pański 1847”. 
Kielich ten, jak również fundacja specjalnej 
Mszy św. w intencji Ojczyzny odprawianej każ-
dego roku w dniu 3 maja przy Bożym Grobie, 
stanowią wotum wdzięczności za ocalenie
z zesłania na Syberię księcia Romana Stanisła-
wa Sanguszki zw. „Sybirakiem” (XIX w.). Na Sy-
jonie chrześcijańskim w Jerozolimie, w krypcie 
Bazyliki Zaśnięcia Maryi, z inicjatywy polskie-
go benedyktyna o. Bernarda Altera w 2002 r. 
umieszczono obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej w otoczeniu polskich świętych: Alberta 
Chmielowskiego, Stanisława ze Szczepanowa, 
Wojciecha i Jadwigi. Jako ciekawostkę można 
dodać, że obraz ten wykonała Anna Maria 
Torwid, córka Leonarda Torwida, autora kopii 
Wizerunku Jasnogórskiego, który począwszy 
od 1985 r. peregrynuje po Polsce. W Hajfie
w karmelitańskim kościele Stella Maris znajdu-
je się płaskorzeźba upamiętniająca pochodzą-

cą z Wrocławia św. Teresę Benedyktę od Krzy-
ża (Edytę Stein). Z kolei wspólnota hebrajskich 
katolików w Hajfie modli się w swej kaplicy 
przed obrazem Matki Bożej z Warszawskiego 
Getta, który w 2013 r. podarował im ks. Jó-
zef Maj, legendarny kapelan „Solidarności”. 
Do wyżej wymienionych pamiątek dochodzą 
jeszcze dwie tablice w Ain Kerem na obrze-
żach Jerozolimy: pierwsza z polskim tekstem 
hymnu Magnificat na dziedzińcu kościoła 
Nawiedzenia św. Elżbiety, umieszczona tu
w 1954 r. w setną rocznicę uchwalenia do-
gmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny, a druga z polskim tekstem 
kantyku Zachariasza na dziedzińcu kościoła 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, którą polscy 
franciszkanie uczcili 750. rocznicę przybycia 
ich zakonu do Polski (ok. 1230 r.). 
Osobną grupę polskich pamiątek w Ziemi 
Świętej stanowią te, które pozostawili żołnie-
rze i cywile Armii gen. Władysława Andersa. 
O nich chciałbym opowiedzieć w następnym 
artykule.

           Sławomir Rajzer 

Nowy Dom Polski w JerozolimieNowy Dom Polski w Jerozolimie
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Na zaproszenie Ukraińskiego Minister-
stwa Obrony Narodowej przebywał 
Ksiądz ostatnio w Kijowie. Jaki był cel 
tej wizyty?
– Ministerstwo Obrony Ukrainy zwróciło się 
do Ordynariatu Polowego za pośrednictwem 
naszego Ministerstwa Obrony Narodowej
z prośbą o przysłanie delegacji, której człon-
kowie przedstawiliby strukturę, zadania oraz 
działalność kapelanów w Ordynariacie Po-
lowym. Armia ukraińska po doświadczeniu 
wojny w Donbasie musi zorganizować na 
nowo wiele struktur. Podczas tamtego kon-
fliktu zaobserwowano bowiem pilną potrze-
bę zorganizowania duszpasterstwa wojsko-
wego, w którym służbę pełniliby zawodowi 
kapelani wojskowi. Nasz pobyt, mówię nasz, 
bo w delegacji uczestniczył także płk Dariusz 
Mitrus, szef Oddziału Administracyjno-Per-
sonalnego Ordynariatu Polowego, umożliwił 
skonsultowanie kilku kwestii, które intereso-
wały naszych  wschodnich sąsiadów.
Co interesowało stronę ukraińską pod-
czas rozmów?
– Pytano o bardzo wiele spraw. Znaczna część 
z nich dotyczyła organizacji duszpasterstwa 
wojskowego w Polsce. Przypomnieliśmy, że 
w naszym kraju działają trzy duszpasterstwa 
wojskowe: rzymskokatolickie, prawosławne
i ewangelicko-augsburskie. Opowiedzieliśmy 
o ich strukturze i roli ordynariuszy, którzy sto-
ją na czele każdego z nich. To oczywiste, że 
najwięcej mówiliśmy o Ordynariacie Polowym. 
O strukturze organizacyjnej, funkcjonowaniu 
parafii, prawnych aspektach naszej działal-
ności, dorocznych przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez kapelanów. Część pytań 
dotyczyła bezpośredniej posługi duszpasterzy 
w wojsku, ich uprawnień, relacji z pionem 
cywilnym, zasad naboru i selekcji kapłanów 
przeznaczonych do posługi w armii. Na na-
szych rozmówcach zrobiło wrażenie harmo-
nijne poukładanie tych spraw w Wojsku Pol-
skim, ich przejrzystość, klarownie postawione 
zadania. Mówiliśmy też o stworzeniu korpusu 
kapelanów na czas „W”, gotowych do służby 
na wypadek wojny. Podkreślaliśmy, że każdy 
kapłan przechodzi przeszkolenie w Wyższej 
Oficerskiej Szkole Wojsk Lądowych, a każ-
dego kandydata obowiązują te same kryte-
ria przyjęć, jak świeckich żołnierzy. Jednym
z podstawowych problemów armii ukraińskiej 
jest brak wyszkolonych kapelanów. 99% du-
chownych, którzy nieśli posługę żołnierzom 
ukraińskim podczas walk na Wschodzie to byli 
wolontariusze, którzy nie mieli jakiegokolwiek 
doświadczenia, tylko dobre chęci.
Trzeba jeszcze dodać, że na Ukrainie istnieje 
potrzeba zaangażowania duchownych do 
posługi żołnierzom aż ośmiu konfesji chrze-
ścijańskich: trzech prawosławnych (Ukra-
ińskiego Kościoła Prawosławnego Patriar-

chatu Kijowskiego, Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego 
i Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego), trzech ewangelickich, gre-
kokatolickiej, rzymskokatolickiej oraz religii 
muzułmańskiej. To wielki problem stojący 
przed władzami wojskowymi na Ukrainie.
Wspomniał Ksiądz, że to konflikt w Don-
basie wymusił na ukraińskich władzach 
wojskowych zintensyfikowanie prac 
nad powołaniem duszpasterstwa woj-
skowego.
– Z pewnością był to trudny czas dla ukraiń-
skiego wojska. Trudny zarówno dla żołnierzy, 
jak i przebywających z nimi duchownych. Je-
den z uczestników spotkania podkreślał, że 
widoku żołnierzy zmasakrowanych pociska-
mi wystrzelonymi z GRADów nie zapomni do 
końca życia. Kapelani obecni na linii frontu 
też mają określoną wytrzymałość i podobnie 
jak żołnierze są narażeni na doświadczenie 
zespołu stresu bojowego, dlatego też z za-
zdrością słuchali, że w Polsce rozwijane są 
kliniki stresu bojowego, w których żołnierz 
po traumatycznych doświadczeniach wra-
ca do siebie i jest przywracany bliskim. Wi-
dać było, że chętnie skorzystaliby z naszych 
doświadczeń i możliwości w tym zakresie. 
Dodam jeszcze, że tym kapelanom-wolon-
tariuszom nie przysługuje właściwie żadna 
opieka ze strony wojska, ani żadna pomoc 
materialna. A potrzeba posługi duszpaster-
skiej w ukraińskiej armii nie maleje.
Jak Ukraińcy wyobrażają sobie swój Or-
dynariat Polowy?
– W ramach ukraińskiego ministerstwa obro-
ny ma powstać urząd z koordynatorem na 
czele, który będzie nadzorował i pomagał
w pracy szefom tych dziewięciu duszpa-
sterstw konfesji. Kapelani mają mieć swoje 
siedziby w największych ośrodkach garni-
zonowych, skąd będą dojeżdżać do swoich 
żołnierzy. Być może coś na kształt naszych 
parafii pojawi się w późniejszym czasie. 
Liczba, zakres zadań i posługa kapelanów 
będzie uzależniona od liczby wiernych dane-
go wyznania na określonym terenie.  W tej 
chwili pracują nad rozwiązaniami prawnymi 
i strukturą etatową duszpasterstwa wojsko-
wego, kwestią stopni wojskowych i innymi 
wieloma sprawami technicznymi. Podobnie 
jest nie tylko w wojsku, ale i w innych służ-
bach. Już niedługo na przykład ma zostać 
zreorganizowana ukraińska policja. Na razie 
najpoważniejszym problemem jest brak du-
chownych chętnych do posługi w wojsku.
Na tle tego jak wygląda sytuacja duszpaster-
stwa wojskowego na Ukrainie można docenić 
wartość i znaczenie istnienia od 25 lat Ordy-
nariatu Polowego w naszym wojsku. To, że na 
czele tej struktury stoi biskup, który ma swo-
jego zastępcę, dziekanów i oparcie w Kurii Po-

lowej. To żywy organizm, z pionową struktu-
rą, docierającą do poszczególnych jednostek, 
dzięki czemu łatwiej jest nim zarządzać. Jest to 
niezwykle ważne w sytuacji kryzysu, z którym 
zetknęli się boleśnie nasi wschodni sąsiedzi.
Jak wyglądały same konsultacje?
– Nasz wyjazd trwał trzy dni. Odbyliśmy serię 
spotkań, podczas których przedstawialiśmy 
strukturę i zadania kapelanów Ordynariatu 
Polowego, przypomnieliśmy też o naszych 
wspólnych przedsięwzięciach, m.in. o tym, 
że Ukraińcy żołnierze w minionych latach 
pielgrzymowali z naszymi żołnierzami na Ja-
sną Górę.  Nasi rozmówcy wyrazili chęć, aby 
kontynuować te wzajemne kontakty, które 
pozwalają im na zdobycie nowych doświad-
czeń.  Mówiliśmy też o przygotowaniach ka-
pelanów do wyjazdów na misje pokojowe.  
Wskazywaliśmy, że podstawą posługi kapela-
na jest jego obecność przy żołnierzu, nie tylko 
w czasie wojny ale i podczas pokoju. Organi-
zowanie ich życia duchowego, udzielanie sa-
kramentów, motywowanie do wewnętrznej 
przemiany, pomoc i pośredniczenie w trud-
nych sprawach. Podkreślaliśmy, że ważne jest, 
by kapelan przebywając wśród żołnierzy bez-
ustannie pamiętał o swojej misji kapłańskiej, 
która stanowi o sile jego posługi.
Czy tego rodzaju konsultacje będę kon-
tynuowane?
– Jeśli taka będzie potrzeba to sądzę, że nie 
będzie problemów, ale tylko za zgodą i „bło-
gosławieństwem” naszego MON. Musimy pa-
miętać, że polscy kapelani to oficerowie służą-
cy w armii należącej do NATO i takie kontakty 
możemy kontynuować wyłącznie z zachowa-
niem dbałości o dochowanie tajemnicy i na-
sze bezpieczeństwo. Zresztą przedstawiciele 
strony ukraińskiej mieli tego świadomość.
W ostatnich latach już drugie państwo 
zwraca się do naszego ministerstwa
z prośbą o możliwość skonsultowania z 
Ordynariatem Polowym zorganizowania 
swojego duszpasterstwa wojskowego. 
Kilka lat temu z podobną prośbą zwrócili 
się do nas Serbowie. Z czego to wynika?
– Po pierwsze trzeba podkreślić, że Ukraiń-
cy byli bardzo wdzięczni, że Biskup Polowy 
zgodził się na wysłanie delegacji na te kon-
sultacje. Przywrócony przez Jana Pawła II 
Ordynariat Polowy w Polsce istnieje już od
25 lat i zebrał wystarczające doświadczenie. 
To, że zwrócono się do nas świadczy o tym 
jak nasze duszpasterstwo wojskowe jest po-
strzegane przez inne państwa naszego regio-
nu. Ukraińcy szukają wzorców, bo chcą budo-
wać coś od podstaw, należycie to uformować
i umocować prawnie. Sądzę, że możemy trak-
tować to jako naprawdę duży komplement 
nie tylko dla Ordynariatu Polowego, ale i dla 
całego Wojska Polskiego.
Dziękuję za rozmowę.

Dzielimy się kapelańskim doświadczeniem z ukraińską armiąDzielimy się kapelańskim doświadczeniem z ukraińską armią

O roli kapelanów i organizacji duszpasterstwa wojskowego w armii ukraińskiej debatowali przedstawiciele 
Ordynariatu Polowego w Polsce. W składzie delegacji, która udała się do Kijowa znalazł się ks. płk Jan Do-
mian, wieloletni sekretarz abp. Sławoja Leszka Głódzia, kapelan Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskie-
go, a obecnie kapelan Dowództwa Operacyjnego i wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa wśród weteranów 
i kombatantów. W rozmowie z Krzysztofem Stępkowskim ks. Domian zauważa, że struktura i organizacja 
Ordynariatu Polowego stawiana jest jako wzór dla innych nowo powstających duszpasterstw w Europie.



11

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 2 czerwca 1884 r. w miejscowo-
ści Lackie Małe koło Złoczowa. Uczęszczał do 
Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwo-
wie. 8 listopada 1903 r. wstąpił do Zakonu 
OO. Dominikanów, przyjmując imię zakonne 
Bruno. Po odbyciu nowicjatu w Krakowie,
13 listopada 1904 r. otrzymał profesję zakon-
ną. Ukończył studia filozoficzne w Kolegium 
Dominikańskim w Krakowie i studia teolo-
giczne w Kolegium Dominikańskim we Lwo-
wie. 19 kwietnia 1908 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Władysława Bandur-
skiego, sufragana lwowskiego.
Od 1909 r. przebywał w konwencie w Tarno-
brzegu. Był katechetą w utworzonej w tym 
roku Szkole Realnej. Był członkiem tarnobrze-
skiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. W 1913 r. mianowano 
go prefektem i katechetą alumnów w kon-
wencie w Krakowie. 
W sierpniu 1914 r. został powołany do wojska 
austro-węgierskiego i mianowany kapelanem 
w Komendzie Okręgu Uzupełnień Obrony 
Krajowej w Krakowie. Jako kapelan wyruszył 
z Krakowa z jednostkami armii austro-wegier-
skiej wkraczającymi do Królestwa. Wbrew roz-
kazowi głosił kazania dla żołnierzy w języku 
polskim. Bronił ludność polską w Królestwie 
przed brutalnymi rekwizycjami. Z tego powo-
du został przeniesiony 24 października 1915 r. 
w drodze dyscyplinarnej z frontu wołyńskiego 
do Berezy Kartuskiej, gdzie służyli Niemcy, Wę-
grzy i Czesi. W lutym 1916 r. mianowano go 
kapelanem w Szpitalu dla Legionistów w Lubli-
nie. Jak napisano w reportażu w „Nowościach 

Ilustrowanych”: „Od chwili otwarcia lubelskie-
go szpitala pracuje tutaj z całym oddaniem się 
i poświęceniem, zyskując sobie należny szacu-
nek otoczenia, uznanie przełożonych i miłość 
Legionistów, którzy z całą ufnością odnoszą 
się we wszystkich sprawach do swego zacne-
go duszpasterza”. Odwiedzający szpital Józef 
Piłsudski prosił go „by się serdecznie zajął jego 
chłopcami, bo oni dużo przeszli na froncie”. 
10 lutego 1917 r. po rozwiązaniu szpitala wró-
cił do służby w armii austo-wegierskiej.
1 listopada 1918 r. wstąpił do WP. W tym 
samym miesiącu zorganizował szpital dla 
rannych w Lublinie i został jego kapelanem.
W maju 1919 r. został proboszczem 7 Dywizji 
Piechoty formującej się w rejonie Częstochowy. 
W listopadzie 1919 r. mianowano go probosz-
czem 6 Dywizji Piechoty. W jej składzie wziął 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc 
m.in. z I Armią Konną Siemiona Budionnego. 
We wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecz-
nych napisano: „6 lipca 1920 r. przy odwro-
cie 2 Armii spod Równego na Łuck został 
zaatakowany tabor 6 Dywizji na wysokości 
Ołyki. Wśród ogólnego popłochu oficerów
i szeregowych taboru, jedynie ks. Janiewski nie 
tylko nie stracił głowy, ale zebrawszy ludzi sta-
wił opór, aż do zlikwidowania tego epizodu.
Z podobną dzielnością osobistą wykazał się 
we wszystkich akcjach 6 Dywizji w szere-
gu walk na froncie północnym i na froncie 
wschodnim. Jest kapelanem i żołnierzem bez 
zmazy”. W lipcu 1920 r. w czasie nocnego od-
wrotu spod Płoskirowa został ranny. Po woj-
nie zweryfikowany w stopniu starszego kape-

O. major Bruno Janiewski (1884-1940) – dominikanin, kapelan 6 Dywizji Piechoty

lana był proboszczem 6 Dywizji stacjonującej
w Krakowie. Gdy 19 kwietnia 1921 r. odchodził 
z 6 Dywizji, jej dowódca gen. Mieczysław Lin-
de napisał: „Ksiądz Janiewski jako proboszcz 
6 Dywizji Piechoty przez cały czas swej pracy 
przy dywizji, dzięki niepospolitej inteligencji
i rzadkim przymiotom pod każdym względem, 
jako duszpasterz i oficer oddał niezwykłe usłu-
gi Dywizji. W czasach zaś zeszłorocznych cięż-
kich walkach Dywizji służył niejednokrotnie
z karabinem w ręku, dając pod nieprzyjacie-
lem przykład osobistej dzielności żołnierzowi”. 
Po demobilizacji wrócił do zakonu. Otrzymał 
przydział do klasztoru w Tarnobrzegu. 1 sierp-
nia 1922 r. został pierwszym proboszczem 
nowo utworzonej parafii przy klasztorze do-
minikańskim. 24 listopada 1924 r. wybrano go 
przeorem tarnobrzeskiego konwentu.
14 grudnia 1926 r. został przeorem konwentu 
we Lwowie. W 1931 r. był kaznodzieją w klasz-
torze w Potoku Złotym na Podolu. 18 grudnia 
1931 r. ponownie został wybrany przeorem
w tarnobrzeskim klasztorze. Przygotował 
uroczystości ponownej koronacji cudownego 
obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, które odby-
ły się 8 września 1933 r. 23 grudnia 1936 r. 
złożył rezygnację z funkcji jakie pełnił w tar-
nobrzeskim konwencie i wyjechał jako kazno-
dzieja do klasztoru w Gidlach. Od 23 grudnia 
1937 r. był przeorem w klasztorze w Bohorod-
czanach na Podolu. Zmarł 1 kwietnia 1940 r.
w Bohorodczanach. Spoczywa na miejscowym 
cmentarzu. Odznaczony Krzyżem Walecznych, 
Medalem za Wojnę 1918-1921.

Bogusław Szwedo

 „Żołnierze – pisał w roz-
kazie nr 2 Prezydent RP 
Władysław Raczkiewicz do
żołnierzy II Korpusu –  skrzy-
żujecie znowu broń z od-

wiecznym i nieubłaganym wrogiem 
Polski. Wróg ten zaprzysiągł zgubę 
wszystkiemu co nam najbliższe jest i naj-
świętsze. Choć moc jego została już dziś 
mocno nadwerężona, stanowi on jeszcze 
groźbę dla świata i dla nas. Nad sprawie-
dliwość wyniósł przemoc, nad wzniosłość 
nauki Chrystusowej – ponure nakazy po-
gaństwa. Gdy nie może siłą, podstępem 
usiłuje truć źródło naszej mocy i nie zna 
miłosierdzia względem pokonanych”. Ta-
kie przesłanie z głębi chrześcijańskiego 
ducha kierowali do żołnierzy polskich ich 
najwyżsi przełożeni – Prezydent i Naczel-
ny Wódz w roku 1944. To fragment ape-
lu, zamieszczonego w publikacji Wojsko-
wego Centrum Edukacji Obywatelskiej
„Kronika Wojska Polskiego 1944”.

Rok tragicznej chwały polskiego oręża
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
którym „dowodzi” dyrektor Aleksandra 
Skrabacz, partycypuje we wspólnych przed-
sięwzięciach wydawniczych z Ordynariatem 
Polowym.
To dzięki tej współpracy ukazały się albumy:  
„Katedra  Polowa Wojska Polskiego pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski” oraz 
„Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego”.
W bieżącym roku WCEO wydało „Kronikę 
Wojska Polskiego 1944”. To rok, w którym 
polscy żołnierze złożyli największą ofiarę, 
by Polska była Niepodległa i Chrystusowa. 
To rok Monte Cassino i Powstania Warszaw-
skiego. I chociaż fronty walki na zachodzie
i wschodzie Europy na politycznych i sztabo-
wych mapach zmieniały się dynamicznie, to 
przecież polscy żołnierze walczyli odważnie 
i ofiarnie mając w duszy i sercu jeden cel –  
swój Dom – wolną Polskę.
W publikacji, która jest zapisem działań pol-
skich żołnierzy w roku 1944 – decydującym 
o kształcie politycznym powojennej Europy, 

znajdziemy szczegółowe kalendarium wy-
darzeń, biogramy najwyższych dowódców 
wojskowych i postaci politycznych oraz arty-
kuły tematyczne.  
Zainteresowani militariami i falerystyką znaj-
dą tu informacje o sprzęcie technicznym
i uzbrojeniu oraz orderach i odznaczeniach 
nadawanych polskim żołnierzom za czyny 
bojowe w 1944 r.
To rok wielkich zwycięstw (Monte Cassino, 
Falaise. Arnhem), ale i gorzkiej świadomo-
ści zdrady Polski przez zachodnich aliantów. 
Wielka trójka: Roosevelt, Stalin i Churchill 
praktycznie już na konferencji w Teheranie 
zadecydowała o końcu II Rzeczypospolitej
Publikacja bogato ilustrowana archiwalnymi 
fotografiami z Muzeum Wojska Polskiego 
i Studium Polski Podziemnej w Londynie.  
Opracowanie graficzne bardzo przejrzyste, 
ułatwia kwerendę poszukiwanych przez czy-
telnika informacji.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Polska delegacja, na czele której stał prezy-
dent Andrzej Duda, rozpoczęła wizytę w Wa-
tykanie w 8 listopada wieczorem. Wraz z żoną 
Agatą i córką Kingą Andrzej Duda wziął udział 
we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II
w bazylice św. Piotra. Liturgii przewodniczył 
abp Zygmunt Zimowski, który w homilii obec-
ność prezydenta przy grobie papieża-Polaka 
nazwał „modlitewną audiencję u św. Jana 
Pawła II”. Przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Służby Zdrowia nawiązał też do święta 
Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, 
która była także katedrą św. Jana Pawła II. 
Gdy papież obejmował ją jako biskup Rzymu 
modlił się o „sprawiedliwość i miłość”. – Wie-
my i głęboko ufamy, Drogi i Szanowny Panie 
Prezydencie, że te słowa o miłości i sprawie-
dliwości są Panu bliskie, i że warto je jakby 
na nowo przyjąć z okazji tego historyczne-
go pobytu tutaj, w Wiecznym Mieście, jako 
znak owocnej służby dla naszej umiłowanej 
Ojczyzny. Aby budować ją na trwałym i nie-
zwyciężonym fundamencie: sprawiedliwości
i miłości – mówił abp Zimowski.
Po liturgii Para Prezydencka złożyła przed 
grobem św. Jana Pawła II wieniec z biało-
czerwonych kwiatów. Andrzej i Agata Dudo-
wie klęczeli przez chwilę i w ciszy się modlili. 
Jak wyznał później prezydent w trakcie Mszy 
św. modlił się za Polskę, „żeby polskie spra-
wy szły w dobrym kierunku”.
We Mszy św., którą koncelebrowało niemal 
60. kapłanów, uczestniczyło także kilkuset 
pielgrzymów z Polski. Po zakończeniu liturgii 
Para Prezydencka przez dłuższy czas witała się
z przybyłymi tego dnia do Watykanu Polakami.
W poniedziałkowy poranek polska delegacja 
przybyła na audiencję u papieża Franciszka. 
Andrzej Duda wraz z małżonką zostali po-
witani na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu 
Apostolskiego przez prefekta Domu Papie-
skiego abp. Georga Gänsweina. Następnie
w asyście papieskich szambelanów prezy-
dent udał się na spotkanie z papieżem do 
prywatnej biblioteki.
20-minutowa prywatna rozmowa dotyczyła 
m.in. przyszłorocznego Światowego Dnia 
Młodzieży w Krakowie oraz 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Andrzej Duda poinformował, 
że spotkanie z papieżem przebiegło w „bar-
dzo dobrej atmosferze”. Poruszono spra-
wy dotyczące zarówno naszego kraju, jak
i odnoszące się do sytuacji europejskiej. Pre-
zydent zapoznał Papieża Franciszka m.in.
z najnowszą sytuacją polityczną w Polsce 
po niedawnych wyborach parlamentarnych
i przygotowaniami do sformowania nowego 
składu Rady Ministrów. – Mówiłem o tym
w kontekście toczących się przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży, które idą zgod-
nie z planami. Tu nie ma żadnych proble-
mów, wszystkie dzieje się tak, jak powinno 
– wyjaśnił Duda.

Prezydent Andrzej Duda odbył w dniach 8 i 9 listopada wizytę
w Watykanie. Jej najważniejszym punktem była audiencja u papieża 
Franciszka. 20-minutowa prywatna rozmowa dotyczyła m.in. przy-
szłorocznego Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie oraz 1050. 
rocznicy Chrztu Polski.

Jak powiedział prezydent, 
Ojciec Święty wyraził chęć 
przybycia nie tylko na ŚDM 
do Krakowa. – Powiedział, 
że chciałby jeszcze odwie-
dzić Częstochowę i pomo-
dlić się w Auschwitz – po-
informował Andrzej Duda, 
dodając, że zapewne w sto-
sownym czasie zostanie 
ogłoszony komunikat Stolicy Apostolskiej.
Rozmowę na temat spraw europejskich zdo-
minowały dwie kwestie. Pierwsza dotyczyła 
problemu uchodźców. – Papież namawiał do 
tego, by świadczyć dobro w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Mówił, że świat i Europa 
bardzo potrzebują dobra i tradycyjnych war-
tości. Ja rozumiem to tak, że nikt nie ma 
prawa nikogo do niczego przymuszać, gdzie 
chce pojechać i czy chce pozostać, czy nie. 
Natomiast powinniśmy być otwarci: jeżeli 
ktoś chce do nas przyjechać i potrzebuje po-
mocy, powinniśmy mu jej udzielić – wyjaśnił 
prezydent.
Druga kwestia międzynarodowa dotyczyła 
napiętej sytuacji na Ukrainie. – Rozmawia-
liśmy o tym, czego chcemy chyba wszyscy 
– aby na Ukrainie zapanował trwały pokój. 
Poruszyłem tę kwestię z Ojcem Świętym, ale 
więcej rozmawiałem na ten temat z kard. Pa-
rolinem, Sekretarzem Stanu Stolicy Apostol-
skiej - poinformował prezydent Duda.
W prezencie od Ojca Świętego prezydent 
otrzymał papieski medal, oraz egzemplarze 
encykliki „Laudato si” i adhortacji apostol-
skiej „Evangelii Gaudium” po polsku. Ze swej 
strony prezydent wręczył papieżowi obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej.
Podczas uroczystości w Ambasadzie Rzecz-
pospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej 
prezydent Andrzej Duda odznaczył Polaków 
pracujących w Watykanie. W uznaniu wybit-
nych zasług dla polskiego Kościoła, za roz-
wijanie współpracy między Rzeczpospolitą 
Polską i Stolicą Apostolską, za osiągnięcia
w pracy duszpasterskiej wśród środowisk 
polonijnych Andrzej Duda odznaczył Or-
derem Odrodzenia Polski kard. Stanisława 
Ryłkę; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski – abp. Zygmunta 
Zimowskiego; Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski – ks. Sławomira Odera; 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski – ks. Jana Główczyka, o. Marka Inglota, 
ks. Tomasz Trafnego; Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski – ks. Piotra Bajora 
i ks. Bogdana Sewerynika.
Natomiast za wybitne zasługi w wspieraniu 
przemian demokratycznych w Polsce, za 
osiągnięcia w pracy redakcyjnej oraz działal-
ność na rzecz polskiej emigracji we Włoszech 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski odznaczona została Dorota Neglie.

Prezydent podziękował wszystkim odzna-
czonym za lata służby dla polskiego państwa 
również służby duchowej dla Polaków oraz 
pomocy w czasach trudnych, gdy Polska nie 
była państwem suwerennym. Zwracając się 
bezpośrednio do odznaczonych Duda wyra-
ził pragnienie, by dalej „odgrywali swą wiel-
ką rolę”, bo choć nie musimy dziś walczyć
o suwerenność, to jednak cały czas musimy 
o nią zabiegać, aby była zachowana, byśmy 
ją dobrze rozumieli i o niej pamiętali.
W imieniu odznaczonych głos zabrał kard. 
Stanisław Ryłko, który podkreślił, że wszyscy 
wyróżnieni ogromnie cenią sobie ten gest. 
„Przyjmujemy to odznaczenie jako zaadreso-
wane nie tyle do nas osobiście, ile jako wyraz 
uznania ze strony władz naszej ojczyzny dla 
misji Kościoła i Stolicy Apostolskiej” – pod-
kreślił kardynał. 
Po południu prezydent udał się na Viale Ma-
resciallo Piłsudski (Aleja Marszałka Piłsudskie-
go). Tam Andrzej Duda złożył wieniec pod 
popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zakończenie wizyty w Rzymie w Amba-
sadzie RP przy Republice Włoskiej prezydent 
Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwo-
we grupie Polaków mieszkających we Wło-
szech. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Stani-
sława Morawskiego; Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Zasługi RP Antoniego Mo-
siewicza i Marię Romer; Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi RP Marię Gratkowską i Annę 
Lis; Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP 
Urszulę Frigerio oraz Danutę Stryjak.
W okolicznościowym przemówieniu prezy-
dent podziękował wszystkim, którzy otrzy-
mali odznaczenia, za ich służbę dla Polaków 
i Polonii. – Cieszę się, że Polska w tym waż-
nym kraju Unii Europejskiej jest tak dobrze 
i godnie reprezentowana – powiedział An-
drzej Duda.
Maria Romer, która przemówiła w imieniu 
odznaczonych, podkreśliła, że to wielki za-
szczyt. „Ten dzień zostanie na zawsze głę-
boko zapamiętany w naszych sercach” – po-
wiedziała i dodała, że Polonia we Włoszech 
nigdy nie zapomniała o własnych korzeniach 
i nadal będzie służyć wiernie dalekiej ojczyź-
nie. „Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy a na-
sze serce jest bardzo polskie. Moje na pew-
no” – powiedziała Maria Romer.

KAI, oprac. Kes

Wizyta prezydenta Dudy w WatykanieWizyta prezydenta Dudy w Watykanie
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taką pomoc, warto sprawdzić, czy jest to fa-
chowiec, który skończył studia z prawa kano-
nicznego i czy jest zatwierdzony przez biskupa 
diecezjalnego. Podkreślam to w tym miejscu, 
gdyż nie brakuje ogłaszających się choćby
w internecie adwokatów pomagających w ko-
ścielnych procesach małżeńskich, a nie wszy-
scy niestety reprezentują odpowiedni poziom 
merytoryczny i etyczny. Trzeba to powiedzieć 
również dlatego, że wynagrodzenia ustalane 
umownie przez adwokatów – czasem kilku-
krotnie przewyższające opłaty sądowe – nie 
stanowią w żadnym wypadku obowiązkowych 
kosztów procesu. Ten problem nie jest nowy 
– przed wojną biskup polowy Józef Gawlina 
zwolnił z pracy w sądzie kościelnym Ordyna-
riatu Polowego wszystkich adwokatów. Stało 
się tak między innymi powodu wygórowanych 
taks adwokackich, za które żołnierze winili sąd 
kościelny. 

W jaki sposób proces o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa będzie reali-
zowany w Ordynariacie Polowym? Co 
powinien zrobić wierny naszej diecezji, 
chcący złożyć wniosek o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa?
– Wierny Ordynariatu Polowego – żołnierz, 
pracownik cywilny, członek rodziny wojsko-
wej – który ma uzasadnione wątpliwości od-
nośnie swojego ważności swojego małżeń-
stwa, ma przed sobą dwie drogi. Ponieważ 
jest też wiernym konkretnej diecezji teryto-
rialnej, może udać się do sądu w miejscu za-
mieszkania swojego lub dawnego małżonka, 
a także w miejscu zawarcia małżeństwa lub 
tam, gdzie będzie trzeba zebrać większość 
dowodów. Natomiast jako wierny związany
z Wojskiem Polskim może także zwrócić się do 
Sądu Metropolitalnego Warszawskiego, który 
na mocy Statutu Ordynariatu Polowego w Pol-
sce z 1991 roku jest kompetentny w sprawach 
naszych wiernych. Ważne, aby pamiętać, że 
na początku jest wybór, jednak gdy dany sąd 
przyjmie już sprawę do rozpatrzenia, wtedy 
w czasie jej trwania nie można przenieść jej 
do innego sądu. Kontakt z sądami diecezjal-
nymi zazwyczaj można odnaleźć na stronach 
internetowych danej diecezji. Sąd Metropoli-
talny Warszawski ma następującą stronę web: 
www.trybunal.mkw.pl. Można także pisać 
pocztą tradycyjną pocztą na adres: Sąd Me-
tropolitalny Warszawski, ul. Nowogrodzka 49, 
00-695 Warszawa. 
Oczywiście nie należy pisać do sądu w czasie 
trwania małżeńskiego kryzysu, nawet poważ-
nego, ale trzeba próbować go przezwycię-
żyć. Zresztą zreformowane kanony procesu 
małżeńskiego przewidują, że „sędzia, przed 
przyjęciem sprawy, winien mieć pewność, że 
małżeństwo rozpadło się w sposób nieodwra-
calny, tak iż nie ma możliwości wznowienia 
życia małżeńskiego” (kan. 1675). Jeśli istnieje 
możliwość powrotu do wspólnoty małżeń-
skiej, trzeba w pierwszej kolejności dopomóc 
małżonkom, aby doszło do faktycznego po-
jednania dla dobra rodziny. 

Obiecaliśmy wrócić do tematu stwierdzania nieważności zawar-
cia małżeństwa. Złożoność problemu, jak i konieczność rzetelnej 
konsultacji zmusiły nas do przesunięcia tematu do tego numeru. 
W rozmowie z ks. Janem Dohnalikiem, Kanclerzem Kurii Ordy-
nariatu Polowego, omawiamy najważniejsze kwestie związane
z tym zagadnieniem.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – rozmowaStwierdzenie nieważności małżeństwa – rozmowa

Niedawno zostały 
opublikowane przez 
Stolicę Apostolską 

dwa dokumenty dotyczące stwierdza-
nia nieważności małżeństwa. Z relacji 
mediów można było wywnioskować, że 
znacznie uproszczono całość procedury. 
Jak będzie wyglądała realizacja posta-
nowień tych dokumentów w praktyce?
– 8 września 2015 roku zostały ogłoszone 
dwa niezwykle ważne listy apostolskie papie-
ża Franciszka, które zmieniają normy proce-
sowe w sprawach dotyczących nieważności 
małżeństwa zarówno dla katolików obrząd-
ku łacińskiego, jak i dla katolików obrządków 
wschodnich. Listy mają nazwę motu proprio, 
co oznacza po łacinie: z własnego poruszenia 
– taka forma dokumentu wskazuje na osobi-
stą decyzję papieża Franciszka w tej sprawie. 
Listy Apostolskie są zatytułowane zgodnie ze 
zwyczajem od pierwszych słów w łacińskim 
brzmieniu: Mitis iudex Dominus Iesus czyli 
łagodny sędzia Pan Jezus oraz Mitis et miseri-
cords Iesus, co oznacza łagodny i miłosierny 
Jezus. Tytuły te wskazują na intencję Prawo-
dawcy, który chce podkreślić wymiar łagod-
ności i miłosierdzia w prowadzeniu spraw 
sądowych dotyczących ważności sakramentu 
małżeństwa. Jednocześnie w pięknej pream-
bule dokumentu Mitis iudex Dominus Iesus, 
papież podkreśla, że celem reformy procesu 
małżeńskiego nie jest promowanie nieważ-
ności małżeństwa, ale uproszczenie i przy-
spieszenie samej procedury. 
Warto już na początku podkreślić, że nie zmie-
niły się ani o jotę normy materialne. W języku 
mniej prawnym można powiedzieć, że przy-
czyny, dla których związek małżeński może 
być orzeczony jako nieważny pozostały bez 
zmian. Te powody wytoczenia procesu mał-
żeńskiego, zwane w języku kanonistów tytu-
łami nieważności, można umieścić w trzech 
grupach: pierwsza obejmuje przeszkody mał-
żeńskie zrywające (np. bliskie pokrewieństwo, 
impotencja lub obowiązujące wieczyste śluby 
zakonne), druga to wady zgody małżeńskiej 
(np. niezdolność z powodów psychicznych do 
podjęcia obowiązków małżeńskich; wyklucze-
nie na etapie zawierania małżeństwa wierno-
ści lub nierozerwalności małżeńskiej; podstęp 
w istotnej sprawie, który miał na celu uzyska-
nie zgody małżeńskiej), trzecia to brak odpo-
wiedniej formy kanonicznej (małżeństwo nie 
zostało zawarte przed uprawnionym duchow-
nym). Tych możliwych motywów nieważności 
małżeństwa jest więcej, jeśli jednak małżeń-
stwo rozpadło się jedynie z powodu różnicy 
charakterów lub zwyczajnych trudności, które 
wystąpiły wiele lat po jego zawarciu i nie mia-
ły żadnego związku z okresem zawierania ślu-
bu – wtedy nie istnieje wielkie prawdopodo-
bieństwo, że nawet nieudane małżeństwo jest 
nieważne. Nadal istnieje w prawie kościelnym 

favor matrimonii, czyli przychylność prawa dla 
małżeństwa. Kościół zakłada, że małżeństwo 
jest ważne, dopóki ktoś wyraźnie nie udowod-
ni jego nieważności. Kościół wierzy, że żadna 
władza na ziemi nie może rozwiązać ważnie 
zawartego między dwojgiem ochrzczonych 
ludzi i dopełnionego małżeństwa. 
Natomiast uproszczenie dotyczy przede 
wszystkim samych procedur. Polega przede 
wszystkim na zniesieniu obowiązkowej dru-
giej instancji, czyli konieczności potwierdzenia 
przez sąd innej diecezji wyroku sądu kościel-
nego orzekającego nieważność małżeństwa. 
Dzisiaj będzie tak tylko wtedy, jeśli jeden z mał-
żonków lub obrońca węzła małżeńskiego zas-
karży decyzję sądu. Drugą, poważną zmia-
ną jest wprowadzenie procesu skróconego, 
zwanego już przez kanonistów procesem 
biskupim, gdyż wydaje w nim wyrok biskup 
diecezjalny. Taki proces może być jednak prze-
prowadzony jedynie w przypadkach, kiedy 
nieważność małżeństwa jest oczywista. 

Nowością procedury jest wprowadze-
nie procesu skróconego. Kto będzie 
decydował o tym w jaki sposób zakwa-
lifikować sprawę to tej nowej ścieżki
i jak wygląda proces tą „szybszą ścież-
ką” procesową?
– O przeprowadzeniu procesu skróconego de-
cyduje oficjał, czyli wikariusz sądowy, na pod-
stawie pozwu podpisanego przez obie strony 
oraz dokumentów od razu dołączonych. Taki 
proces miałby trwać około dwóch miesięcy,
a kończyłby się wyrokiem biskupa diecezjalne-
go. Jednak jak już mówiłem było wspomniane, 
dotyczy to wyłącznie spraw, w których mamy 
dowody, wskazujące w sposób oczywisty na 
nieważność małżeństwa. Moje doświadczenie 
pracy w sądzie kościelnym oraz doświadcze-
nie pytanych przeze mnie kolegów wskazuje, 
że takich sytuacji „oczywistej oczywistości” 
jest naprawdę niewiele. Jeśli złożone doku-
menty nie będą wystarczające, oficjał skieruje 
sprawę do rozpatrzenia według dotychczaso-
wej procedury.

Delikatną sprawą są kwestie kosztów 
procesu. Jak te sprawy obecnie wyglą-
dają i czy, a jeśli tak to w jaki sposób, 
zmienią się po wejściu w życie doku-
mentów?
– Jeśli chodzi o koszta procesowe, to w pol-
skiej rzeczywistości one zbytnio się nie zmie-
nią, gdyż sądy w dużym stopniu utrzymują się 
z tych pieniędzy należnych od stron. Każdy sąd 
ustala swoje opłaty, więc nie chcę tu mówić
o konkretnych sumach. Sądy zazwyczaj zgadza-
ją się chętnie na rozłożenie tych opłat na raty.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
w małżeńskim procesie kościelnym nie jest ko-
nieczny adwokat, choć jego obecność może 
być pomocna. Jeśli ktoś już zdecyduje się na 
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dokoñczenie ze str. 13

Kosowo
Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Re-
publice Kosowa uczcił pamięć żołnierzy, 
którzy oddali swoje życie na Bałkanach 
odchodząc na wieczną wartę. XXXII zmia-
na polskiego kontyngentu oddała hołd 
zmarłym i poległym kolegom organizując 
szereg przedsięwzięć w ramach akcji „Żoł-
nierska Pamięć”.
30 października br. na uroczystej zbiórce 
w bazie w Nowo Selo żołnierze PKW KFOR 
zgromadzili się by wspomnieć swoich kole-
gów, którzy pozostawili swoje życie na bał-
kańskiej ziemi wypełniając powierzone im 
zadania. 
Odczytano Apel Pamięci, po którym Dowódca 
Grupy Dowódcy kpt. Piotr Półbratek w hoł-

dzie poległym zarządził minutę ciszy. Następ-
nie ppłk Arkadiusz Kujawa, Dowódca XXXII 
zmiany PKW KFOR wraz z mjr. Tomaszem 
Sobiechem, zastępcą Dowódcy – Dowódcą 
Narodowego Elementu Wsparcia Logistycz-
nego, złożyli kwiaty pod kamieniem z tablicą 
pamiątkową ku czci poległych w Macedonii 
dwóch polskich żołnierzy sierż. Pawła Legenc-
kiego i sierż. Piotra Mikułowskiego, podofi-
cerów z 1. Pułku Specjalnego Komandosów
z Lublińca, którzy 4 marca 2003 r. w Mace-
donii niedaleko miasta Kumanowo, między 
miejscowością Sopot a Siczewo zginęli w wy-
niku wybuchu miny pod ich samochodem. 
Uroczystą zbiórkę zakończyło odtworzenie 
sygnału „Śpij Kolego”.
31 października ks. por. Przemysław Tur, ka-
pelan PKW KFOR odprawił Mszę św. w inten-

Akcja „Żołnierska Pamięć” na misjach pokojowychAkcja „Żołnierska Pamięć” na misjach pokojowych
cji poległych żołnierzy, po której odmówiono 
różaniec. Spotkanie w kaplicy kontyngentu 
zakończyło się specjalną wieczornicą, pod-
czas której chor. Ireneusz Wachowski zagrał 
na gitarze kilka utworów muzycznych z re-
pertuaru Edwarda Stachury i Bułata Okudża-
wy. Rozmyślaniom nad przemijaniem sprzyja-
ła przygotowana instalacja z wywieszonymi 
nazwiskami wszystkich zmarłych i poległych 
na bałkańskiej ziemi żołnierzy, wojskowe wy-
posażenie oraz zapalone znicze. 
1 listopada we wszystkich bazach, w których 
służą polscy żołnierze odprawiono Msze 
Święte, podczas których modlono się za 
wszystkich poległych, poległych podczas 
wojen i misji pokojowych. – Wszyscy jeste-
śmy powołani do świętości. Nasze życie do-

czesne jest przygotowaniem  do życia 
wiecznego. Nie możemy zapominać  
o tych którzy odeszli, o naszych naj-
bliższych, przyjaciołach, o żołnierzach 
którzy odeszli na wieczną  wartę na 
wszystkich frontach wojen i misji za-
granicznych – powiedział w homilii ks. 
Tur. Wymownym akcentem tego dnia 
były żołnierskie wypominki, które przy-
nieśli w mijającym tygodniu żołnierze 
kontyngentu. Zostały one odczytane
w trakcie niedzielnej Eucharystii.
W dniu 2 listopada 2015 roku Dowód-

ca XXXII zmiany Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Republice Kosowa wraz z dele-
gacją żołnierzy udali się do Macedonii do 
miejscowości Sopot, aby przy pomniku po-
stawionym w miejscu wypadku oddać hołd
i pomodlić się za dusze żołnierzy, którzy tam 
zginęli.
W uroczystości wzięli udział Jacek Multa-
nowski,  ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 
w Macedonii z konsulem Martą Przeniosło, 
którzy jak co roku sprawują szczególny pa-
tronat nad tą wymowną ceremonią. 
Uroczystość została rozpoczęta historią tra-
gicznego zdarzenia, po czym złożone zo-
stały wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 
– Spotykamy się tu co roku w obecności 
polskich żołnierzy służących na Bałkanach 
wyrazić naszą pamięć i wspomnieć sierż. 

Pawła Legenckiego i sierż. Piotra Mikułow-
skiego, którzy oddali swoje życie niosąc po-
kój innym z dala od swoich domów. Zapew-
niam, że będziemy tą pamięć kultywować 
i będziemy tu wspólnie z żołnierzami PKW 
KFOR oddawać hołd tym którzy odeszli na 
wieczną wartę” – powiedział ambasador 
Multanowski.
Na zakończenie została odmówiona modli-
twa, którą poprowadził ks. por. Przemysław 
Tur. 

por. Grzegorz Jasianek

Afganistan
W dniach 31 października do listopada br. 
żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go w Afganistanie obchodzili  uroczystość 
Wszystkich Świętych. W tych szczególnych 
dla naszego narodu dniach zadumy i refleksji 
stan osobowy II zmiany spotkał się na Apelu 
Pamięci aby uhonorować tych, którzy wy-
przedzili nas w drodze do wieczności.
W trakcie uroczystości Dowódca II zmiany 
PKW RSM pułkownik Adam Luzyńczyk powie-
dział: „Dzień 1. listopada jest dniem zadumy
i refleksji. Kościół w tym dniu oddaje cześć 
tym wszystkim, którzy już weszli do chwa-
ły niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym 
jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma 
zaprowadzić ich do świętości. Przypomina 
nam również prawdę o naszej wspólnocie 
ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Jest 
również dla Nas okazją do wspomnienia żoł-
nierzy poległych w Polskich Kontyngentach 
Wojskowych walczących o pokój we wszyst-
kich misjach stabilizacyjnych. Przywołując sło-
wa patrona 10. Brygady Kawalerii Pancernej 
ze Świętoszowa generała Stanisława Maczka: 
Polski Żołnierz walczy o wolność innych naro-
dów, lecz umiera zawsze z myślą o Polsce”. 
Na koniec uczczono minutą ciszy wszystkich 
żołnierzy, którzy oddali życie z dala od swo-
ich domów rodzinnych. W dniu 1. listopada 
odprawiona została Msza święta w intencji 
żołnierzy poległych w misjach poza granica-
mi kraju oraz zapalono symboliczne znicze 
przed kapliczką w Polish Military Camp.

por. Jakub Wolak
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Jeszcze raz wrócę do kwestii komento-
wania tej sprawy przez media. W wie-
lu miejscach można było przeczytać, że 
Ojciec Święty zmienia stanowisko Ko-
ścioła wobec małżeństwa sakramental-
nego, skoro ułatwia procedurę stwier-
dzającą nieważność małżeństwa. Czy 
zgadza się Ksiądz z takim opisem sytu-
acji tej sprawy?
– Zacznę odpowiedź od pewnej anegdoty. Kie-
dy pracowałem w krakowskim sądzie kościel-
nym, przyszła do jednego z notariuszy pewna 
pani, która zapytała: przepraszam, czy to tutaj 
udziela się rozwodów kościelnych. Nie proszę 

pani, to nie tutaj – brzmiała odpowiedź. Ale 
jak to, przecież skierowano mnie tutaj na por-
tierni kurii, mówiono, że tu jest sąd kościelny. 
– Bo tu jest sąd kościelny, to prawda. – A więc 
tu uzyskam rozwód kościelny? – Nie, proszę 
pani, tu można tylko poprosić o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa, jeśli są do tego po-
stawy. – A to nie to samo? – Właśnie nie…
I po takim wstępie notariusz zaczął tłumaczyć 
tej pani specyfikę kościelnego procesu mał-
żeńskiego. 
Sam Ojciec Święty w czasie wywiadu pod-
czas podróży z USA, parokrotnie stanowczo 
podkreślał, że uproszczenie procesu małżeń-
skiego nie zmienia ewangelicznej zasady „co 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”
(Mk 10, 9). Papież mówił: „Ten dokument, 

motu proprio ułatwia procesy w czasie, ale nie 
jest to rozwód, gdyż małżeństwo jest nieroze-
rwalne, gdy jest sakramentem, a tego Kościół 
nie może zmienić. To jest doktryna. Małżeń-
stwo jest sakramentem nierozerwalnym”. Na 
zakończenie chciałbym przytoczyć ostatnią 
wypowiedź Ojca Świętego z tego wywiadu, 
która podsumowuje krótko cały temat: „Cie-
szę się, że zadał mi Pan pytanie o «rozwód 
katolicki». Nie, to nie istnieje. Albo nie było 
małżeństwa – i tym jest stwierdzenie nieważ-
ności, nie zaistniało – lub jeśli istnieje to jest 
nierozerwalne. To jest oczywiste. Dziękuję”. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Stępkowski
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Radom
Celem programu „Żołnierska Pamięć” jest budowanie świadomości obywatelskiej, 
w tym patriotycznej i historycznej oraz kultywowanie i pielęgnowanie pamięci
o polskich żołnierzach poległych w walkach za Ojczyznę. W związku ze zbliżającą 
się uroczystością Wszystkich Świętych zorganizowana grupa żołnierzy z 42. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu porządkowała groby kolegów i ludzi, którzy za-
służyli się dla naszego kraju.
30 listopada br. delegacja bazy w składzie: ks. mjr Krzysztof Smoleń, ppor. Ewa Maj 
i st. sierż. Andrzej Urbański zapaliła znicze i oddała hołd w miejscu wiecznego spo-
czynku kpt. pil. Arkadiusza Ziętka, mjr. pil. inż. Tomasza Pajórka, płk. pil. Kazimierza 
Cisińskiego oraz kpt. pil. inż. Krzysztofa Owczarka. Pośród odwiedzonych miejsc 
znalazł się radomski pomnik Ofiar Firleja oraz Ofiar Zbrodni Katyńskiej.            mm

Poznań
3 listopada br. po raz piąty w kościele garnizonowym w Poznaniu kapelani Or-
dynariatu Polowego zorganizowali „Zaduszki Garnizonowe”, które rozpoczęły się 
Mszą św. sprawowaną w intencji zmarłych: żołnierzy i pracowników cywilnych 
Wojska Polskiego, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Celnej, funk-
cjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei.
Eucharystię sprawował ks. płk Mariusz Stolarczyk, proboszcz Garnizonu Poznań 
wraz z kapelanami: ks. prał. Józefem Komorowskim – kapelanem Policji, ks. mjr 
Rafałem Kaproniem, ks. por. Dariuszem Kamińskim i ks. asp. Radosławem Kali-
nowskim.
Po zakończeniu Mszy świętej każdy uczestnik liturgii miał możliwość zapalenia 
świeczki w intencji bliskiego zmarłego i wysłuchać koncertu poświęconego pa-
mięci zmarłych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych połą-
czonego z recytacją poezji w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.                                                          Xrk

Gliwice
Na gliwickim cmentarzu centralnym pochowany jest 
płk pil. Roman Florer, twórca i pierwszy komendant 
dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Listopadowy dzień był 
okazją, aby przy jego grobie zatrzymali się w zadu-
mie ludzie w żołnierskich mundurach. Uroczystość 
odbyła się z inicjatywy płk. Romana Nowogrodzkiego, 
komendanta WKU w Gliwicach. Poza delegacją WKU 
i przedstawicielami szkoły o profilu lotniczym przy 
grobie płk. Florera stanęła również delegacja Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a także przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP. Nad 
mogiłą przypomniano żołnierski życiorys zmarłego,
a następnie kapelan garnizonu poprowadził modlitwę 
za niego i za żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny. 
Spotkanie przy mogile pilota odbyło się w ramach 
akcji przywracania pamięci o wybitnych postaciach 
związanych z regionem gliwickim.                      UMK

Warszawa
W kaplicy kompleksu wojskowego K-0044 odprawiona została 4 listopada Msza 
św. w intencji zmarłych żołnierzy i pracowników jednostek: Pułku Ochrony,
10. Pułku Samochodowego, Batalionu Reprezentacyjnego, Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego SZ, Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami 
Teleinformatycznymi oraz Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego.
Mszy św. przewodniczył ks. ppłk Piotr Kowalczyk, a koncelebrowali ją ks. kpt Ma-
ciej Śliwa, kapelan kompleksu, ks. ppor. Marcin Janocha i ks. Stanisław Dyndał, 
wikariusze katedry polowej.                                                                               wd

Morawica
W parafii św. Bartłomieja w Morawicy (woj. małopol-
skie) 7 listopada odbyła się uroczystość wmurowania 
kamieni węgielnych pod pomnikiem „Niezłomnym 
– Ojczyzna”. Współorganizatorem uroczystości były 
miejscowa parafia oraz Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Krakowie. Przedstawicielem biskupa po-
lowego Józefa Guzdka na uroczystościach był ks. Jan 
Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego.
Ceremonia wmurowania kamieni rozpoczęła się od 
Mszy św. sprawowanej w intencji zamordowanych 
bohaterów podziemia niepodległościowego. Eucha-
rystię poprzedził koncert młodzieży i chóru parafial-
nego „Niezłomnym w darze”. Po Mszy św. odbyły 
się uroczystość wmurowania kamieni węgielnych
w cokół pomnika, apel pamięci oraz ceremonia złoże-
nia kwiatów. Pułkownik SW Krzysztof Trela, dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz dyrek-
torzy zakładów karnych z małopolski przygotowali 
kamienie węgielne z miejsc więzienia i kaźni Niezłom-
nych, które wmontowano w powstający monument. 
Listy do uczestników uroczystości skierowali m.in. 
Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta 
RP, Biskup Polowy, a także Beata Szydło, kandydat PiS 
na urząd premiera RP.
Patronat Honorowy nad budową pomnika przyjęli: 
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, In-
stytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność”. 
Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest ks. Włady-
sław Palmowski, proboszcz morawickiej parafii. Na 
powstającym w podkrakowskiej Morawicy pomniku 
upamiętniającym Żołnierzy Niezłomnych ma znaleźć 
się 20 tys. nazwisk osób związanych z powojennym, 
antykomunistycznym, niepodległościowym podzie-
miem. Jego odsłonięcie planowane jest na kwiecień 
przyszłego roku.                                                     kes

Kazuń
6 listopada br. kazuńskich saperów odwiedził bp Józef Guzdek. Biskupa przywitał 
dowódca pułku płk Adam Przygoda, który następnie przedstawił strukturę organi-
zacyjną pułku oraz jego zadania.
W czasie tej kilkugodzinnej wizyty bp. Józef Guzdek spotkał się z żołnierzami
i pracownikami wojska, którym przybliżył kapłańską posługę księży kapelanów
i odpowiadał na pytania uczestników wizyty. 
Biskup Polowy odwiedził również salę tradycji jednostki oraz dokonał wpisu do 
księgi pamiątkowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.                                      Md

Więcej informacji
na stronie internetowej:

www.ordynariat.pl

IS
SN

 1
23

1-
69

11

„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego. Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski.
Starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor – Karolina Anna Kwaśniewska-Maroń.
Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – plut. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 261 873 130, tel. 261 873 301,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Aleksandra Moraczewska, druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26



300 TYS.  tyle osób zmarło na skutek 
obrażeń odniesionych w wyniku wojny        

12 MLN to liczba wewnętrznych 
i zewnętrznych  syryjskich uchodźców

6,2 MLN Syryjczyków głoduje 
w wyniku konfliktu zbrojnego

5,6 MLN dzieci ucierpiało podczas wojny

91 kościołów zostało zniszczonych

Wyślij SMS 
o treści RATUJE 
pod nr 72405
Koszt 2,00 zł + VAT (2,46 zł bru o). 
Akcja SMS-owa trwa od 01.11.2015 do 31.01.2016
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POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE
www.pkwp.org
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