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Wojsko Polskie i Służby Mundurowe
w Rzymie
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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MAJMAJ
Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj 
odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

Numer zamknięto 10 maja 2016 r.

Na zdjęciu:Żołnierze Wojska Polskiego 

i funkcjonariusze służb mundurowych 

przed Bazyliką św. Piotra,

Watykan, 30 kwietnia 2016 r.

O znaczeniu pojednania jako ważnym aspekcie Bożego miłosierdzia 
mówił Ojciec Święty 30 kwietnia, podczas piątej nadzwyczajnej ju-
bileuszowej audiencji ogólnej. Była też ona związana z uroczysto-

ściami jubileuszowymi sił zbrojnych i policji. Słów papieża na placu św. Piotra 
wysłuchało około 60 tys. wiernych. Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu 
na język polski:

Pojednanie ważnym aspektem Bożego miłosierdzia Pojednanie ważnym aspektem Bożego miłosierdzia 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiaj pragnę wraz z wami zastanowić się 
nad ważnym aspektem miłosierdzia jakim 
jest pojednanie. Bóg nigdy nie odmawiał 
udzielenia ludziom swojego przebaczenia. 
Często uważamy, że nasze grzechy oddalają 
nas od Pana: rzeczywiście grzesząc oddalamy 
się od Niego, ale On, widząc grożące nam 
niebezpieczeństwo, tym bardziej wychodzi, 
by nas poszukiwać. Bóg nigdy nie godzi się 
z możliwością, aby dana osoba pozostawała 
obca wobec Jego miłości, jednakże pod wa-
runkiem, że znajdzie w niej jakiś znak skru-
chy z powodu popełnionego zła.
Nie możemy pojednać się z Bogiem jedynie 
o własnych siłach. Grzech jest naprawdę 
wyrazem odrzucenia Jego miłości, a jego 
następstwem jest zamknięcie się w sobie 
samym, łudząc się, że w ten sposób znaj-
dziemy większą wolność i autonomię. Ale 
będąc daleko od Boga, nie mamy już celu 
i zamiast pielgrzymami na tym świecie sta-
jemy się „błądzącymi”. Często się mówi, że 
kiedy grzeszymy, to odwracamy się od Boga. 
To prawda; grzesznik widzi tylko siebie
i w ten sposób wyobraża sobie, że jest sa-
mowystarczalny. Dlatego grzech poszerza 
zawsze dystans między nami a Bogiem, któ-
ry może stać się otchłanią. Mimo to Jezus 
wychodzi, by nas poszukiwać, jak dobry pa-

sterz, który nie ustanie, dopóki nie znajdzie 
owcy zagubionej (por. Łk 15,4-6) – czytajmy 
Ewangelię. On odbudowuje most, który nas 
łączy na nowo z Ojcem i pozwala nam od-
kryć godność dzieci. Poprzez ofiarę swego 
życia pojednał nas z Ojcem i dał nam życie 
wieczne (por. J 10,15).

„Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20): wo-
łanie skierowane przez św. Pawła apostoła do 
pierwszych chrześcijan w Koryncie, dziś z taką 
samą siłą i przekonaniem dotyczy nas wszyst-
kich. Pozwólmy pojednać się z Bogiem. Ten 
Jubileusz Miłosierdzia to czas pojednania dla 
wszystkich. Wiele osób chciałoby pojednać się 
z Bogiem, ale nie wiedzą, jak to zrobić, lub nie 
czują się godne, albo nie chcą tego przyznać 
nawet przed samymi sobą. Wspólnota chrze-
ścijańska może i musi sprzyjać szczeremu 
powrotowi do Boga osób odczuwających za 
Nim tęsknotę. Zwłaszcza ci, którzy sprawują 
„posługę jednania” (2 Kor 5,18) są wezwani, 
by byli posłusznymi narzędziami Ducha Świę-
tego, aby tam gdzie zaobfitował grzech, tam 
jeszcze obficiej mogło rozlać się miłosierdzie 
Boga (por. Rz 5,20). Niech nikt nie pozostaje 
z dala od Boga z powodu przeszkód stawia-
nych przez ludzi! Dotyczy to zwłaszcza spo-
wiedników. Podkreślam to i proszę was: nie 
stawiajcie przeszkód osobom, które pragną 

pojednać się z Bogiem. Spowiednik powinien 
być ojcem, zajmuje bowiem miejsce Boga 
Ojca. Spowiednik powinien przyjmować go-
ścinnie osoby które do niego przychodzą, 
aby pojednać się z Bogiem i pomóc im na 
drodze podejmowanego przez nich pojed-
nania. To bardzo piękna posługa, nie jest to 
sala tortur ani przesłuchanie. Nie, to Ojciec 
przyjmuje, Bóg Ojciec, Jezus przyjmuje oso-
bę i przebacza. Wszyscy pozwólmy pojed-
nać sią z Bogiem. Niech obecny Rok Święty 
będzie upragnionym czasem, aby odkryć po-
trzebę czułości i bliskości Ojca oraz powrotu
do Niego całym sercem.
Doświadczenie pojednania z Bogiem pozwa-
la odkryć potrzebę innych form pojednania: 
w rodzinach, w relacjach międzyludzkich, 
we wspólnotach kościelnych, a także w sto-
sunkach społecznych i międzynarodowych. 
W minionych dniach ktoś mi powiedział, że 
w świecie jest więcej nieprzyjaciół niż przy-
jaciół. Sądzę, że miał rację. Ależ nie, buduj-
my mosty pojednania, także między nami, 
począwszy od naszych rodzin. Jakże wielu 
braci pokłóciło się, i toczyli spory jedynie
o spadek. Ależ to nie wypada. Rok obecny 
jest rokiem pojednania z Bogiem i między 
nami. Pojednanie jest bowiem także posłu-
gą dla pokoju, uznania podstawowych praw 
człowieka, dla solidarności i gościnności wo-
bec wszystkich.
Przyjmijmy zatem zachętę do pojednania
z Bogiem, aby stać się nowym stworzeniem
i móc promieniować Jego miłosierdziem 
między braćmi, między ludźmi.

Tłum. o. Stanisław Tasiemski OP

Gen. Mieczysław Gocuł ponownieGen. Mieczysław Gocuł ponownie
Szefem Sztabu GeneralnegoSzefem Sztabu Generalnego
W Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wręczył 4 maja gen. Mieczysławowi Gocułowi akt mianowa-
nia na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
Jest to druga kadencja gen. Gocuła na stanowisku Szefa Sztabu.
W uroczystości wziął udział biskup polowy Józef Guzdek.
– Chciałbym, żeby było jasne i oczywiste, iż to, że służył Pan jako 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez ostatnie trzy lata, 
a obecnie odebrał Pan kolejną nominację na tę samą zaszczytną
i odpowiedzialną funkcję, jest również jasną i czytelną oceną Pań-
skiej dotychczasowej postawy i Pańskiej dotychczasowej pracy i jej 
wyników – powiedział wręczając akt nominacyjny prezydent An-
drzej Duda.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził wdzięczność za pełnioną przez 
gen. Gocuła służbę, zaznaczył, że decyzja o przedłużeniu kadencji 
generała została podjęta w uzgodnieniu z premier Beatą Szydło, 
która również –  jak mówił – pozytywnie ocenia pracę gen. Gocu-

ła oraz po konsultacji
z ministrem obrony na-
rodowej. – Gratuluję, 
ale i proszę o dalsze do-
bre wykonywanie obo-
wiązków wobec Woj-
ska Polskiego, a zatem
wobec obrony i bez-
pieczeństwa ojczyzny – powiedział Prezydent. Andrzej Duda pod-
kreślił, że wojsko cieszy się dużym zaufaniem społecznym i jest 
„zbrojnym ramieniem narodu”.
Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że stanowisko Szefa Sztabu 
wymaga umiejętnie prowadzonej dyplomacji wojskowej, zwłasz-
cza w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Polsce i manew-
rów wojskowych ANAKONDA-16. 

tekst i zdjęcie Krzysztof Stępkowski
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Misjonarze pokoju i bezpieczeństwa w RzymieMisjonarze pokoju i bezpieczeństwa w Rzymie

Polska delegacja wyruszyła z wojskowej 
części warszawskiego lotniska Okęcie. O go-
dzinie 2.10 i 2.20 do Rzymu odleciały dwa 
samoloty typu CASA-295M z 80 osobami. 
Po czterogodzinnym locie pielgrzymi dotar-
li do wojskowego lotniska Pratica di Mare 
pod Rzymem, z którego dwoma autokarami 
przybyli w pobliże Placu św. Piotra. O godz. 
8.00 wzięli udział we Mszy św. przy grobie 
św. Jana Pawła II, sprawowanej przez ka-
pelanów wojska i służb mundurowych pod 
przewodnictwem biskupa polowego Józefa 
Guzdka.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że Jan Pa-
weł II należał do największych proroków XX 
i XXI wieku, a siłę swej posługi budował na 
trzech fundamentach: modlitwie, mądrości 
oraz poszanowaniu praw człowieka.
Biskup Guzdek podkreślił, że miał okazję kil-
kakrotnie widzieć kard. Karola Wojtyłę po-
grążonego w modlitwie. – To był człowiek 
ogromnej wiary i głębokiej, ufnej modlitwy 
– podkreślił. Przypomniał fragment wspo-
mnień Jana Nowaka Jeziorańskiego, w któ-
rym „Kurier z Warszawy” opisuje scenę mo-
dlitwy Papieża Polaka, jako doznanie niemal 
mistyczne. „O dwa metry ode mnie modlił się 
na klęczkach Jan Paweł II. Miał oczy nie tyl-
ko zamknięte, ale mocno zaciśnięte palcami 
obu dłoni. Przed nim na klęczniku leżał stary, 
gruby, nadniszczony modlitewnik. Koncen-
tracja w tym obliczu była tak wielka, jakby 
Papież był całkowicie oderwany i daleki od 
otaczającej go rzeczywistości, od tej kaplicy
i obecnych w niej ludzi. Boże, pomyślałem so-
bie, o cokolwiek on się modli, Ty go słuchasz. 
Żadne kazanie najmądrzejsze i najpiękniejsze 
nie wywarło na mnie tak wielkiego wrażenia, 
jak ten modlący się Papież z Polski”.
Zdaniem biskupa polowego drugim fun-
damentem siły Jana Pawła II była mądrość. 
– Dziś fundamentem zdrowej wiary musi 
być rozum, nie tylko emocje. Nie wystarczy 
pytać: co czujesz?, ale trzeba pytać: co my-
ślisz?, Gdzie jest prawda? Bo tylko na niej 
można budować - powiedział. Przypomniał, 
że Papież Polak w encyklice Fides et ratio po-
równywał wiarę i rozum do dwóch skrzydeł, 
które pozwalają człowiekowi unieść się poza 
horyzont doczesności. Dodał, że wiara po-
maga zaakceptować to, czego ludzki rozum 
nie jest w stanie pojąć i zgłębić.
Trzecim fundamentem wiary Jana Pawła II 
– mówił dalej biskup Guzdek – były prawa 
człowieka. Prawo do życia i poszanowania 
godności i wolności każdego człowieka były 

dla niego podstawowe. – To dzięki szacun-
kowi dla tych zasad otwierały się przed nim 
drzwi i serca wielu ludzi – powiedział.
Zdaniem bp. Guzdka modlitwa przy grobie 
św. Jana Pawła II jest okazją do refleksji nad 
postawą i umiejętnością budowania swej 
wiary na podobnych fundamentach. – Warto 
dziś pytać siebie: czy buduję na fundamencie 
wiary?, czy w moim życiu jest fides et ratio?, 
czy wiara moja jest wiarą rozumną?, czy

w dialogu z innymi nie nadużywam argu-
mentu: „bo ja, katolik”? Prośmy o to, żeby-
śmy jako wojskowi i funkcjonariusze służb 
mundurowych w Polsce potrafili budować 
naszą wspólnotę na zdrowych i mocnych 
fundamentach. Tylko wtedy do nas należeć 
będzie przyszłość naszych formacji i pomyśl-
ność naszej Ojczyzny – powiedział.
Po Mszy św. gen. bryg. Jan Dziedzic, zastępca 
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
w imieniu wszystkich zebranych złożył wią-
zankę kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II. 
Zebrani trwali chwilę w modlitwie w inten-
cjach, z którymi przybyli do Rzymu.
Delegacja udała się następnie na Plac św. Pio-
tra, gdzie oczekiwała na rozpoczęcie specjal-
nej audiencji generalnej z udziałem wojska 
i policji z całego świata. Na placu zgroma-
dziło się około 60 tys. wiernych. Na pół go-
dziny przed rozpoczęciem audiencji na placu 
pojawił się Ojciec Święty Franciszek, który
z papamobile pozdrawiał zgromadzonych 
wiernych. Część członków delegacji, dzięki 
zdolnościom dyplomatycznym i znajomości 

meandrów watykańskiej etykiety ks. Jana 
Dohnalika, kanclerza kurii polowej, znalazła 
się w miejscach uprzywilejowanych, blisko 
tronu następcy świętego Piotra.
– Z radością witam przedstawicieli sił zbroj-
nych i policji, pochodzących z wielu stron 
świata, którzy przybyli z pielgrzymką do Rzy-
mu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia. Misją sił porządkowych – żołnierzy
i policji jest zapewnienie bezpiecznego środo-
wiska, aby każdy obywatel mógł żyć w pokoju 
i pogodzie ducha – zwrócił się do zebranych 
wojskowych i funkcjonariuszy Papież Franci-
szek. Zachęcił ich, aby w swojej służbie starali 
się być „narzędziami pojednania, budowni-
czymi mostów i siewcami pokoju”. – Jesteście 
bowiem powołani nie tylko do zapobiegania, 
kierowania i położenia kresu konfliktom, ale 
także przyczyniania się do budowy ładu opar-
tego na prawdzie, sprawiedliwości, miłości

i wolności, zgodnie z definicją pokoju podaną 
przez świętego Jana XXIII w encyklice Pacem 
in terris – powiedział.
Zdaniem Ojca Świętego utrzymanie pokoju 
nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza z powo-
du wojny, która znieczula serca i powiększa 
przemoc i nienawiść. – Zachęcam was, byście 
się nie zniechęcali. Kontynuujcie waszą dro-
gę wiary i otwórzcie wasze serca na Boga, 
miłosiernego Ojca, który niestrudzenie nam 
przebacza. W obliczu wyzwań każdego dnia, 
niech jaśnieje wasza chrześcijańska nadzieja, 
która jest pewnością zwycięstwa miłości nad 
nienawiścią i pokoju nad wojną – podkreślił.
Podczas pozdrowień w różnych językach 
papież zwrócił się do polskich żołnierzy
i funkcjonariuszy oraz ponowił swój apel, by 
stawali się narzędziami pokoju i pojednania 
wśród zwaśnionych narodów. Tekst pozdro-
wień papieskich i streszczenie katechezy od-
czytał ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej.
Po zakończonej audiencji generalnej do pa-
pieża podeszło kilku członków polskiej dele-

Grupa 80 żołnierzy i funkcjonariuszy z Polski wzięła udział w jubileuszu wojska 
i służb mundurowych, obchodzonym 30 kwietnia, w ramach Roku Miłosierdzia.  
Polscy pielgrzymi uczestniczyli w porannej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, 
a następnie w specjalnej audiencji generalnej, w której wraz z nimi wzięli udział 
przedstawiciele armii i służb mundurowych z kilkunastu krajów świata. Jubileusz 
wojska i służb mundurowych wpisuje się w obchody 30. rocznicy podpisania przez 
Jana Pawła II konstytucji apostolskiej „Spirituali Militum Curae”, dostosowującej 
ordynariaty polowe do nauczania Soboru Watykańskiego II i nadającej im status 
Kościołów partykularnych.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła IIMsza św. przy grobie św. Jana Pawła II

80 żołnierzy i funkcjonariuszy uczestniczyło w jubileuszu wojska i służb mundurowych80 żołnierzy i funkcjonariuszy uczestniczyło w jubileuszu wojska i służb mundurowych
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gacji. Wśród nich był m.in. gen. dyw. pil. Jan 
Śliwka, zastępca Dowódcy Generalnego, któ-
ry wręczył Ojcu Świętemu miniaturę z przed-
stawieniem placu Zamkowego w Warszawie 
oraz symbol Dowództwa Generalnego. – Oj-
ciec Święty pytał skąd przyjechaliśmy, zapy-
tał też o cel naszej wizyty i podziękował za 
przekazane dary. W rozmowie zapewniłem 
go, że wojsko czeka na jego przyjazd w lipcu 
na Światowe Dni Młodzieży – powiedział po 
spotkaniu gen. Śliwka.
Po zakończeniu audiencji żołnierze i funkcjo-
nariusze udali się do kościoła św. Stanisła-
wa, gdzie od drugiej połowy XVI  w. istnieje 
polski ośrodek duszpasterski. Ksiądz Paweł 
Ptasznik, rektor kościoła, opowiedział o hi-
storii miejsca i osobach z nim związanych. 
Przypomniał m.in. postać abp. Józefa Gaw-
liny, drugiego w historii biskupa polowego 
Wojska Polskiego, który po zakończeniu
II wojny światowej był opiekunem polskiej 
emigracji i rektorem kościoła.
– Nie wiedzieliśmy, że w Rzymie jest takie miej-
sce – przyznali żołnierze Pułku Ochrony kpr. 
Aleksandra  Zarębińska i mł. chor. Mirosław 
Maciocha. Niesamowite wrażenie zrobiły na 
nas zarówno kościół, jak i historia wielu ludzi, 
którzy się przez niego przewinęli i pozostawili 
swoje ślady. Wrażenie na nas zrobił też Rzym 
jako niesamowite, pełne życia miasto, Ojciec 
Święty Franciszek, którego mieliśmy okazję 
na żywo widzieć po raz pierwszy i spotkanie
z żołnierzami tylu armii świata – podkreślili.
St. bryg. Stanisław Sulenta z Państwowej 
Straży Pożarnej podkreślił, że przyjazd do 

Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym, to 
ogromne przeżycie dla niego i całej rodziny 
strażackiej. – To ogromne wyróżnienie dla 
nas, że mogliśmy reprezentować Państwo-
wą Straż Pożarną na Placu św. Piotra. Na-
szą obecność traktujemy symbolicznie, jako 
wizytę wszystkich funkcjonariuszy naszej 
formacji. Naszym powołaniem jest służba, 
w której, jak mówił Jan Paweł II, staramy 
się wymagać od siebie jak najwięcej, choć-
by nikt od nas tego nie wymagał. Chcemy 
realizować to naszą postawą i naszą pracą 
na rzecz bezpieczeństwa innych – zadeklaro-
wał. Dodał, że pielgrzymka jest także okazją 

do wdzięczności za to, że żyjemy w wolnym 
kraju. – Ważne jest też to poczucie wspól-
noty w łączności ze służbami mundurowymi
z całego świata – powiedział.
Szef Biura Ochrony Rządu, płk BOR Andrzej 
Pawlikowski, podkreślił, że spotkanie z for-
macjami mundurowymi wojska i policji z ca-
łego świata to przeżycie duchowe i poczucie 
wspólnoty ludzi w mundurach, służących 
sprawie bezpieczeństwa. – Na długo zapa-
miętam spotkanie z Ojcem Świętym i jego 
przesłanie. Tak liczne zgromadzenie repre-
zentantów służb to także integracja naszego 
środowiska. Świat jest teraz globalną wioską, 

więc musimy jednoczyć się przeciwko zagro-
żeniom. Świadomość wspólnoty, służenia 
tym samym wartościom bardzo w tym poma-
ga. Tylko razem możemy stworzyć system za-
pobiegania zagrożeniom naszego wspólnego 
bezpieczeństwa – powiedział.

W pielgrzymce do Watykanu wzięli udział 
m.in. Marian Banaś, Podsekretarz Stanu, 
Szef Służby Celnej, gen. dyw. Jan Śliwka, za-
stępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, gen. bryg. Jan Dziedzic, Zastępca 
Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. SG 
Jacek Bajger, zastępca Komendanta Główne-

go Straży Granicznej, płk BOR Andrzej Pawli-
kowski, szef Biura Ochrony Rządu, żołnierze  
i funkcjonariusze z poszczególnych garnizo-
nów i komend, kapelani i pracownicy Kurii 
Ordynariatu Polowego.
Uroczystości związane z jubileuszem wojska
i służb mundurowych rozpoczęły się już dzień 
wcześniej. Pierwszym jego punktem było 
sympozjum o posłudze ordynariatów polo-
wych. Szef watykańskiej dyplomacji, abp Paul 
Gallagher, przypomniał na nim, że ofiarami 
wojen są nie tylko cywile, ale również żołnie-
rze i ich rodziny. Wymaga to specjalnej po-
sługi ze strony Kościoła. Jednym z przyjętych 
od niedawna zadań kapelanów wojskowych 
jest propagowanie wśród żołnierzy między-
narodowego prawa humanitarnego. Abp 
Gallagher zaznaczył, że Stolica Apostolska 
jest sygnatariuszem wielu międzynarodo-
wych porozumień. W ten sposób chce zachę-
cić wspólnotę międzynarodową do większej 
ochrony godności człowieka w kontekście 
konfliktów zbrojnych oraz do wprowadzenia 
zakazu niektórych typów uzbrojenia.
O specyfice posługi duszpasterskiej wśród 
żołnierzy mówił też kard. Marc Ouellet, pre-
fekt Kongregacji ds. Biskupów. Podkreślił on, 
że ordynariaty polowe nie służą zapełnianiu 
dziur w zwyczajnym duszpasterstwie, lecz są 
odpowiedzią na szczególne potrzeby żołnie-
rzy. Mają oni być samarytanami pokoju. Nie-
kiedy wymaga to od nich najwyższej postawy 
chrześcijańskiej, jaką jest oddanie własnego 
życia za przyjaciół – podkreślił kard. Ouellet.
W niedzielę 1 maja, na zakończenie jubile-
uszu, kard. Pietro Parolin, sekretarz Stanu 
Stolicy Apostolskiej celebrował Mszę św.
w Bazylice św. Piotra w intencji wojska i służb 
mundurowych.
Podobne spotkanie Ojca Świętego z przed-
stawicielami wojska i służb mundurowych 
odbyło się 19 listopada 2000 roku, podczas 
Roku Wielkiego Jubileuszu. Także wtedy 
wzięli w nim udział przedstawiciele Wojska 
Polskiego, policji, BOR i Straży Granicznej.
Tegoroczna pielgrzymka polskich żołnierzy
i funkcjonariuszy była także okazją do dzięk-
czynienia za 25-lecie Ordynariatu Polowego 
w Polsce odnowionego przez św. Jana Pawła 
II w styczniu 1991 roku.

Krzysztof Stępkowski
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We Mszy św. uczestniczył prezydent Andrzej 
Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. 
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzci-
ciela zgromadzili się także członkowie rządu 
na czele z premier Beatą Szydło, marszałko-
wie Sejmu i Senatu wraz z parlamentarzysta-
mi, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, 
władz Warszawy i województwa mazowiec-
kiego oraz mieszkańcy stolicy.
Eucharystii, którą koncelebrował m.in. bi-
skup polowy Józef Guzdek, towarzyszył ce-
remoniał wojskowy. 
W homilii metropolita warszawski przypo-
mniał o ślubach króla Kazimierza z 1656 r., 
który w czasie najazdu szwedzkiego, w ka-
tedrze lwowskiej, przed cudownym wizerun-
kiem Matki Bożej Łaskawej złożył uroczyste 
zobowiązanie do szerzenia czci Maryi oraz 
wystarania się u papieża o pozwolenie na 
obchodzenie Jej święta jako Królowej Koro-
ny Polskiej.
Do tych ślubów 300 lat później nawiązał, 
więziony jeszcze w Komańczy przez władze 
komunistyczne, prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński. Napisane przez niego Jasno-
górskiej Śluby Narodu były siłą dla Kościoła
w Polsce i dla Ojczyzny na lata Wielkiej No-
wenny i obchodów Millenium Chrztu Polski 
w 1966 r.
Dalej kard. Nycz zastanawiał się, czy w swo-
im życiu realizujemy testament Chrystusa
z Wieczernika, czyli skierowane do przy-
szłych apostołów słowa, by wzajemnie się 
miłować. Czy każdy czyni to na miarę swo-
jego chrześcijańskiego powołania i miejsca, 
w którym je realizuje. W Roku Miłosierdzia 
ów rachunek sumienia powinien obejmować 
także to, o czym mówi papież Franciszek – 
miłość miłosierną wobec potrzebujących
– podkreślił.
Kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, że 
dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja jej 
twórcy zobowiązali się także do wybudowa-
nia jako wotum za ustawę zasadniczą Świąty-
ni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz usta-
nowienia dorocznego Święta Dziękczynienia. 
Zaznaczył, że obietnica wybudowania Świąty-
ni Opatrzności Bożej, dana przez króla i par-
lament, czekała na realizację ponad dwieście 
lat, co wynikało to z różnych powodów, hi-
storycznych i politycznych, takich jak rozbio-
ry, wojny, czas komunizmu. Zapowiedział, że
w tegoroczne Święto Niepodległości w gma-
chu Świątyni Opatrzności Bożej będziemy 
dziękować za odzyskaną wolność.
Metropolita warszawski wspomniał także śp. 
kard. Józefa Glempa, który podjął inicjatywę 
wskrzeszenia idei wybudowania Świątyni 
Opatrzności Bożej. Była to inicjatywa, którą 
„podjął niejako wbrew nadziei”, ale w 1998 r.
Sejm RP odnowił zobowiązanie podjęte przez 
Sejm Czteroletni i wyraził uznanie dla tejże 
inicjatywy kard. Glempa. Kard. Nycz podzię-

kował wszystkim – tak zwykłym Polakom, 
jak i władzom państwowym – za wsparcie 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej, w tym 
części muzealnych, służących działalności 
kulturalnej oraz Panteonu Wielkich Polaków.
Metropolita warszawski poinformował też, 
że proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wy-
szyńskiego wszedł w ostatnią fazę i jest bliski 
zakończenia.

Jasna Góra: główne uroczystości
NMP Królowej Polski 

Z udziałem Episkopatu Polski i ok. 30 tys. wier-
nych na Jasnej Górze odbyły się główne uro-
czystości ku czci NMP Królowej Polski. To jedno 
z najważniejszych świąt i jeden z największych 
odpustów. Mszę św. na szczycie celebrował 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski, który także wy-
głosił kazanie. Tegoroczna uroczystość była 
wielkim dziękczynieniem za 1050. rocznicę 
Chrztu Polski oraz 50. rocznicę Milenijnego 
Aktu Oddania. Szczególnym akcentem świę-
ta było złożenie nowego Aktu Zawierzenia 
Matce Bożej podpisanego poprzedniego dnia
na Jasnej Górze przez polskich biskupów.
W homilii abp Stanisław Gądecki, przewodni-
czący Episkopatu Polski, mówił: „dzisiaj dzię-
kujemy Bogu, za to, że 1050 lat temu na pol-
skiej ziemi został postawiony krzyż, przejmują-

cy znak Jego zwycięstwa nad grzechem i śmier-
cią, znak życia wiecznego. To najważniejsze 
wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny”.
Podkreślił, że „dzisiaj, w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski wypada nam wrócić do tam-
tego millenijnego Aktu z 1966 roku i pono-
wić nasze całkowite oddanie się Maryi”. Abp 
Gądecki zauważył, że „powrót do Aktu za-
wierzenia Maryi jest nam również potrzebny 
dlatego, bo w międzyczasie zmianie uległo 
miejsce chrześcijaństwa w Europie”. Dodał, 
że „droga do powrotu jest tylko jedna, po-

Pod znakiem zawierzenia MaryiPod znakiem zawierzenia Maryi
Konstytucja 3 Maja była „testamentem konającej I Rzeczypospolitej”, wielkim, waż-
nym testamentem. Mimo upadku Polski, pomagała aktywnie przetrwać przez 123 
lata rozbiorów. Była dla potomnych podstawowym punktem odniesienia w stara-
niach o wolną Polskę – powiedział kard. Kazimierz Nycz, przewodnicząc 3 maja Mszy 
św. w intencji Ojczyzny w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

wrót do chrześcijaństwa, powrót do świata 
Ewangelii”.
Przewodniczący Episkopatu zauważył, że 
„nasza historia potwierdziła wielokrotnie, 
że Polacy są zdolni do zawierzenia, czyli do 
dojścia do takiego przeświadczenia, że do-
bro ostatecznie zwycięża. Do wewnętrznego 
otwarcia na to, co nas ostatecznie przekra-
cza. I właśnie z takim wyposażeniem przy-
szliśmy dzisiaj na Jasną Górę, aby zawierzyć 
Maryi nowy etap polskiego życia indywidual-
nego i zbiorowego”.
Po kazaniu obecni na Jasnej Górze pasterze 
polskiego Kościoła i wierni złożyli nowy Akt 
Zawierzenia Maryi z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.
Akt jest nawiązaniem do historycznego do-
kumentu, odczytanego na Jasnej Górze 50 
lat temu, 3 maja 1966 r., z racji obchodów 
Millenium Chrztu Polski.
„W głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła 
Rzymskokatolickiego, Ojcem świętym Franci-
szkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Two-
jego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przed-
stawicielami wierzącego Narodu, w łącznoś-
ci z całą Polonią, oddajemy dzisiaj w Two-
ją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości, 
wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Naro-
du i wszystko co Polskę stanowi za wolność 
Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku 
szerzeniu się Królestwa Chrystusowego na 
ziemi” – brzmią m.in. słowa Aktu.
Na jasnogórskie uroczystości przybyli polscy 
parlamentarzyści, europosłowie, przedsta-
wiciele rządu, władz samorządowych woj. 
śląskiego i miasta Częstochowa. Obecni byli 

również: przedstawiciele Polonii światowej, 
kustosze sanktuariów, przedstawiciele zako-
nów, zgromadzeń, instytutów życia konse-
krowanego, stowarzyszeń katolickich, m.in.
Sodalicji Mariańskiej i Civitas Christiana, kon-
fratrzy, przedstawiciele świata nauki i kultu-
ry. Przybyli animatorzy Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego z kraju i ze świata oraz 
przedstawiciele Akcji Katolickiej, która wy-
stawiła liczne poczty sztandarowe.
Akt Zawierzenia z okazji 1050. rocznicy 
chrztu Polski wraz z tym z 3 maja 1966 r.
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zostanie umieszczony w specjalnej tubie 
obok Cudownego Obrazu.

Wanda Półtawska odznaczona
Orderem Orła Białego

Dr Wanda Półtawska, Zofia Romaszewska, 
Irena Szewińska, prof. Michał Kleibert, Mi-
chał Lorenc oraz red. Bronisław Wildestein 
zostali odznaczeni Orderem Orła Białego 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczy-
stość odbyła się na Zamku Królewskim. Pre-
zydent odznaczył Wandę Półtawską „w uz-
naniu znamienitych zasług dla Rzeczypo-
spolitej Polskiej, za propagowanie wartości 
i znaczenia rodziny we współczesnym spo-
łeczeństwie, za chrześcijańskie świadectwo 
humanizmu i wkład w rozwój katolickiej na-
uki społecznej”.
W swoim przemówieniu Prezydent po-
dziękował każdej z odznaczonych osób, za 
„wybitne życie z punktu widzenia państwa 
polskiego”, a także „za służbę dla polskiego 
społeczeństwa”. – Otrzymaliście dzisiaj pań-
stwo najwyższe możliwe odznaczenie prze-
widziane właśnie dla ludzi wybitnych. Jestem 
zaszczycony jako prezydent RP, że mogłem je 
państwu wręczyć – powiedział. Przypomniał, 
że Order Orła Białego ma „wielkie znaczenie 

dla Rzeczypospolitej”. – W ten order wpisana 
jest polska historia – podkreślił.
W imieniu odznaczonych za odznaczenia 
podziękował redaktor Bronisław Wildstein. 
– Jest coś, co łączy różne nasze działania. 
To jest świadomość, perspektywa tego, że 
nasze indywidualne przedsięwzięcia, poczy-
nania odnajdują się w horyzoncie czegoś, co 
nazywamy dobrem wspólnym – powiedział.
O głos nieoczekiwanie poprosiła także Wan-
da Półtawska. – Jest 3 maja. Pierwszą defila-
dą, jaką pamiętam, był pułk husarii konnej
i Piłsudski na Kasztance, a ja, dziecko, byłam 
wniesiona na trybuny i pokazywali mi to – 
wspominała. – Żyłam cały czas tą świadomo-
ścią, że jest 3 Maj, że jest Polska i sens życia.
I Panu Prezydentowi dziękuję za ten dzień, 
bo wreszcie mam poczucie, że jestem w Pol-
sce, wśród ludzi, którzy rozumieją, co to sło-
wo znaczy. Długo czekaliśmy na to ja i moje 
pokolenie – powiedziała.
Order Orła Białego jest najwyższym odzna-

czeniem Rzeczypospolitej, ustanowionym
w 1705 r. Nadawany jest za znamienite za-
sługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospo-
litej Polskiej, położone zarówno w czasie 
pokoju jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na 
klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Pola-
kom oraz najwyższym rangą przedstawicie-
lom państw obcych.

Na placu Zamkowym oddano hołd
twórcom Konstytucji 3 maja

– Tylko silne państwo daje przetrwanie i go-
dziwe życie narodowi – powiedział prezydent 
Andrzej Duda na placu Zamkowym w War-
szawie podczas obchodów 225. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczy-
stościach uczestniczyli także marszałkowie 
Sejmu i Senatu, premier, minister obrony na-
rodowej oraz członkowie rządu i parlamen-
tarzyści. Obecny był bp Józef Guzdek, Biskup 
Polowy Wojska Polskiego. Podczas uroczy-
stości odegrano hymn państwowy, wcią-
gnięto flagę na maszt, odczytano preambułę 
Konstytucji 3 maja i oddano salut armatni.
– To my, Polacy, umieliśmy przyjąć taki akt 
pokazując Europie i światu wzór parlamen-
taryzmu i wzór budowania nowoczesnego 
ustroju państwowego, ale także wzór my-

ślenia o realnej sytuacji Ojczyzny. Myślenia 
o bezpieczeństwie, nie tylko własnym, ale 
także i innych współobywateli, myślących
o tym, że tylko państwo silne daje przetrwa-
nie i godziwe życie narodowi – powiedział
w czasie uroczystości prezydent Andrzej 
Duda. Jego zdaniem konstytucja majowa 
ustanawiała jak na tamte czasy rozwiązania 
rewolucyjne pod względem ustroju.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że 
Sejm Wielki przyjął obciążenia, by odbudo-
wać polską armię, które spoczęły również 
na polskiej szlachcie, na ziemianach, a więc 
i na tych, którzy zasiadali w Sejmie. – Prze-
cież Sejm Wielki podniósł do rangi obywa-
telskiej mieszczan, dając im prawa politycz-
ne, umieszczając ich w izbie politycznej,
w parlamencie, a więc tym samym szlachta 
jakąś część swoich praw oddała. Zrozumie-
li, że było to konieczne. To właśnie Sejm 
Wielki, jako pierwszy powiedział, że chło-
pi zostaną objęci ochroną prawa, ochroną 

państwa – mówił prezydent. Dodał, że Sejm 
Wielki ustanowił dwuinstancyjne sądownic-
two, a także wprowadził zasadę trójpodziału 
władz. – Jakże to było na tamte czasy nowo-
czesne, to była druga konstytucja na świecie, 
po amerykańskiej, to była konstytucja, która 
w niebywały sposób łączyła tradycję z nowo-
czesnością, bo ona niewątpliwie stanowiła 
jak na owe czasy rozwiązania o charakterze 
rewolucyjnym jeżeli chodzi o ustroje, a także 
została przyjęta przez reprezentację narodu, 
a nie narzucona przez jaśnie oświeconego 
władcę – mówił Andrzej Duda.
Uroczystość zakończyła defilada oddziałów 
reprezentacyjnych Wojska Polskiego.

Apel jasnogórski w kaplicy
Cudownego Obrazu

– Maryjo, pomóż nam z największym poświę-
ceniem i oddaniem służyć Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie. Kształtuj nasze sumienia i daj 
nam ducha mądrości, abyśmy potrafili zło 
dobrem zwyciężać z Bożą pomocą – prosił 
podczas Apelu Jasnogórskiego w 225. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 maja biskup 
polowy Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy 
przewodniczył modlitwie przed Cudownym 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Do kaplicy na wieczorną modlitwę, przybyło 
grono kapelanów wojskowych, generałów, 
oficerów i podoficerów Wojska Polskiego oraz 
funkcjonariusze służb mundurowych. W mo-
dlitwie apelowej wziął udział także Bartosz 
Kownacki, wiceminister obrony narodowej.
Apel Jasnogórski rozpoczął się od odśpiewa-
nia Mazurka Dąbrowskiego oraz Bogurodzicy.
W towarzyszącym modlitwie apelowej roz-
ważaniu bp Guzdek przypomniał, o obcho-
dzonej dziś 225. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. – Stajemy na tym świętym 
miejscy, aby dziękować za mężów stanu, którzy
w tamtym trudnym czasie odważyli się my-
śleć o nowoczesnym ustroju państwa, jedno-
ści narodowej, zbudowanej na poszanowaniu 
praw wszystkich obywateli. Widzieli oni także 
potrzebę wspólnej troski o bezpieczeństwo 
Ojczyzny w oparciu o własne siły zbrojne. Do-
strzegali, że źródłem największych nieszczęść 
jest źle pojmowana wolność, która przerodzi-
ła się w swawolę. Wolność bez odpowiedzial-
ności – powiedział.
Zdaniem ordynariusza wojskowego kolejna 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest 
okazją do dziękczynienia za „wielkie zwycię-
stwo odniesione bez broni i rozlewu krwi na 
sali sejmowej, ale dzięki mądrości i w poczuciu 
odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim 
jest Ojczyzna”. – Jasnogórska Pani, wycho-
wawczyni polskich sumień. Jeśli tego wieczoru 
przypominamy i podkreślamy mądrość twór-
ców Konstytucji 3 maja to czynimy to z troską 
o dziś i jutro naszej Ojczyzny – powiedział.
Biskup zaapelował o mądrość i odpowie-
dzialność za wypowiadane słowa. – Potrze-
ba mądrego spojrzenia na sprawy wspólne. 
Zanim wypowiemy jakieś słowo i podejmie-
my decyzje, trzeba je rozważyć w sercu. Na-
leży najpierw zapytać w swoim sumieniu, 
czy słowa i następujące po nich czyny będą 
służyć wspólnocie narodowej i państwowej. 
Wolność słowa jest jednym z podstawowych 
praw człowieka, ale zawsze musi łączyć się 
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z odpowiedzialnością. Nadużywanie tej wol-
ności jest początkiem anarchii przestrzegał.
Zdaniem ordynariusza wojskowego fun-
damentem pomyślnej przyszłości narodu 
jest budowanie na prawdzie. – Jedynie ona 
otwiera drzwi do zrozumienia bliźniego i rze-
czywistości, która nas otacza – powiedział.
Biskup Guzdek zaapelował o narodową zgo-
dę, dialog i porozumienie w życiu społecznym 
i politycznym. – Potrzeba nam szukania tego 
co łączy, a nie dzieli. Wyzwolenia serc z grze-
chów i narodowych wad, kłamstwa i niezgo-
dy, egoizmu i prywaty, niewierności i zdrady 
interesów naszego kraju. Wolność wewnętrz-

na, ład w umysłach i sercach jest gwarancją 
wolności zewnętrznej – podkreślił.
– Maryjo Matko nasza dziś wypowiadając 
słowa apelu jasnogórskiego czynimy to w du-
chu odpowiedzialności za siebie i w trosce 
o przyszłość narodu. W poszukiwaniu mą-
drości, która ma swe źródło w Bogu. Pomóż 
nam z największym poświęceniem i odda-
niem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 
Kształtuj nasze sumienia i daj nam ducha 
mądrości, abyśmy potrafili zło dobrem zwy-
ciężać z Bożą pomocą – powiedział.
Wspólnie z bp. Guzdkiem błogosławieństwo 
uczestniczącym w modlitwie apelowej wier-

nym udzielił abp Wacław Depo, ordynariusz 
archidiecezji częstochowskiej.

Wrocławskie obchody 225. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Centralnym punktem wrocławskich obcho-
dów 225-tej rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja była Msza św. w katedrze pw. św. 
Jana Chrzciciela sprawowana pod przewod-
nictwem ks. abp. Józefa Kupnego, metropo-
lity wrocławskiego i koncelebrowana przez 
m.in. przez ks. płk. prał. Janusza Radzika, 
dziekana Sił Powietrznych oraz proboszcza 
bazyliki garnizonowej pw. św. Elżbiety Wę-
gierskiej. Metropolita wrocławski sprawował 
ją w historycznym orancie przygotowanym 
w 1966 roku i użytym we Wrocławiu w cza-
sie milenijnych uroczystości przez Pryma-
sa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.
Z kolei pastorał i kielich był wykorzystywa-
ny przez ówczesnego włodarza archidiecezji 
wrocławskiej kard. Bolesława Kominka.
Eucharystię poprzedziła ceremonia złoże-
nia wieńców i kwiatów przed pomnikiem 
upamiętniającym Konstytucję 3 Maja znaj-
dującym się przy rotundzie Panoramy Ra-
cławickiej. Odbył się również Apel Pamięci, 
z udziałem Kompanii Honorowej 10. Pułku 
Dowodzenia oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojsk Lądowych. Poprowadziły one również 
przemarsz uczestników obchodów spod po-
mnika Konstytucji 3 Maja do katedry.
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Nowi kanonicy Kapituły Katedry Ordynariatu PolowegoNowi kanonicy Kapituły Katedry Ordynariatu Polowego
W przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Patronki kate-
dry polowej, ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, prze-
wodniczył Mszy św., podczas której do grona kanoników Kapituły Ordynariatu Polo-
wego przyjęci zostali: ks. por. rez. Jan Dohnalik, ks. ppłk Paweł Piontek oraz ks. ppłk 
Wiesław Kondraciuk. Kapituła została powołana 21 stycznia 2006 roku i jest pierw-
szą na świecie kapitułą erygowaną przez Stolicę Apostolską w diecezji polowej.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru Wojska Polskiego i odśpiewania Ma-
zurka Dąbrowskiego. Liturgię słowa przygoto-
wali żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego.
W homilii ks. Wątroba, nawiązując do obcho-
dzonej następnego dnia uroczystości Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski, przywołał 
obszerne fragmenty adhortacji apostolskiej 
Ojca Świętego bł. Pawła VI Marialis cultus,
w której podkreślał, że „Maryja jest obrazem 
Kościoła, wzorem dla chrześcijanina i kapła-
na”. Zachęcił do naśladowania Jej i pogłębia-
nia w sobie umiejętności słuchania, modlitwy, 
pomnażania owoców łaski i ofiarności. 
Wikariusz generalny biskupa polowego pod-
kreślił, że Święto Flagi zwraca naszą uwagę 
na wartość narodowych symboli. – Ten dzień 
ma kierować naszą pamięć ku tym, którzy 
pod biało-czerwoną flagą walczyli o wolność 
naszej Ojczyzny, a w chwilach niewoli i ucisku 
z miłością przechowywali ją, ryzykując życie 
swoje i swoich rodzin – powiedział. Jego zda-
niem święto ma uczyć kolejne pokolenia sza-
cunku dla narodowych symboli.
Ksiądz Wątroba zwracając się do nowych ka-
noników Kapituły Katedralnej Ordynariatu Po-

lowego zachęcił ich, aby stawali się wzorem 
dla wiernych diecezji polowej. Podkreślił, że 
mają oni szczególną misję w życiu Kościoła. – 
Kanonicy mają wypełniać te zadania i stawać 
się wzorem dla innych kapłanów i wiernych. 
Mają być – mówiąc obrazowo – taką flagą, 
znakiem rozpoznawczym biskupa i diecezji, 
nie tylko poprzez stroje, ale właśnie przez wy-
pełnianie zleconych im zadań i służbę innym, 
na wzór Maryi – powiedział.
Życzył zebranym, aby stawali się „zasłucha-
nymi w słowo Boże naśladowcami Maryi”. 
Po homilii wyznanie wiary złożyli nowi kanoni-
cy Kapituły Katedry Ordynariatu Polowego. ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz kurii, otrzymał godność 
kanonika gremialnego, natomiast ks. ppłk Pa-
weł Piontek oraz ks. ppłk SG Wiesław Kondra-
ciuk godności kanoników honorowych. Z rąk 
ks. płk. Januarego Wątroby odebrali dystynk-
toria oraz pierścienie. Do godności kanonika 
gremialnego podniesiony został także ks. płk 
Zenon Surma, który był wcześniej kanonikiem 
honorowym kapituły.
Eucharystię koncelebrowali, m.in. ks. Zbig-
niew Kras, kapelan Prezydenta RP, ks. Pa-
weł Wojtas, naczelny kapelan więziennic-

twa oraz kapelani Ordynariatu Polowego.
We Mszy św. uczestniczyli Paweł Soloch, szef 
BBN, Tomasz Szadkowski, wiceminister obro-
ny narodowej, gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca 
dowódcy generalnego, gen. bryg. Jarosław 
Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzch-
nictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN, płk Ro-
bert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, 
oficerowie stołecznego garnizonu, przedsta-
wiciele służb mundurowych, poczty sztanda-
rowe, pracownicy Kurii Ordynariatu Polowe-
go, krewni nowych kanoników oraz wierni 
parafii katedralnej.
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Godności kanoników Kapituły Katedry Godności kanoników Kapituły Katedry 

Ordynariatu Polowego otrzymali:Ordynariatu Polowego otrzymali:

ks. ppłk Paweł Piontek, ks. ppłk SG ks. ppłk Paweł Piontek, ks. ppłk SG 

Wiesław Kondraciuk i ks. por. rez.Wiesław Kondraciuk i ks. por. rez.

Jan DohnalikJan Dohnalik
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Duchową siłą narodu polskiego jest zawierzenie Maryi. Modlitwa zawierzenia trwa 
nieustannie. Jestem, pamiętam, czuwam – ten meldunek trwania przy Niewie-
ście dzielnej, niezłomnej, wiernej składają codziennie kolejne pokolenia Polaków
w czasie Apelu Jasnogórskiego. A w parafiach całej Polski, gdzie przybywa kopia cu-
downego obrazu Maryi, Królowej Polski, wędrująca po polskiej ziemi już od 60 lat, 
ludzie ponawiają oddanie Bogurodzicy, powierzając Jej najtrudniejsze, „beznadziej-
ne” z ludzkiej perspektywy, sprawy osobiste i sprawy Ojczyzny. Jak pokazuje nasza 
historia, Polacy nigdy się na Jej wstawiennictwie u Boga wcielonego, Jej Syna, Jezusa 
Chrystusa, nie zawiedli. Gdy w zachodniej Europie zanikał kult Maryjny, kościoły pu-
stoszały. Sprzedawane i zamieniane… na restauracje. A w Polsce ?... W najpiękniej-
szym miesiącu, w maju A.D. 2016 zadbane przydrożne kapliczki, przypominają, gdzie 
źródło naszej duchowej siły – niewyczerpane źródło łask. Panna Wierna uczy polski 
naród wierności.

Weź w opiekę naród całyWeź w opiekę naród cały

Tak się opatrznościowo złożyło, że w 50 
rocznicę millenijnego „Aktu oddania Polski 
w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościo-
ła, za wolność Kościoła Chrystusowego” sło-
wa zawierzenia, sygnowane przez Prymasa 
Wyszyńskiego, powtarzałam za ks. ppłk. rez. 
Andrzejem Puzonem we wspólnocie wier-
nych niedawnego kościoła garnizonowego 
w Hrubieszowie. Modliliśmy się w łączności 
duchowej z Jasną Górą, gdzie polscy biskupi 
zgromadzeni wokół „ołtarza i konfesjonału 
Ojczyzny” 3 maja 2016 r. w tym samym cza-
sie ponowili zawierzenie Kościoła i narodu 
polskiego Matce Najświętszej. 
Czy to przypadek, że w te piękne majowe 
dni trafiłam w strony, gdzie biskupią posługę 
pełnił przyszły prymas wielkiego zawierzenia 
Maryjnego, kard. Stefan Wyszyński. Pasterz, 
który uwięziony przez gorliwych propagato-
rów i praktyków „błędów Rosji” (objawienia 
fatimskie), w godzinie próby potwierdzał: 
„wszystko postawiłem na Maryję”. W logi-
ce wiary nie ma przypadków. Jest „niebieski 
plan”, który mamy odkrywać.
Już na początku tej wyprawy na Lubelsz-
czyznę i Roztocze „spotkaliśmy” ks. Stefana 
Wyszyńskiego… u Ordynatów Zamoyskich 
w Kozłówce, gdzie młody ksiądz Wyszyński 
przebywał w okresie 1940-1941. I dziś śmia-
ło mogę powiedzieć, że Sługa Boży kard. Ste-
fan Wyszyński patronował tej „rekreacyjnej” 
(na ludzką miarę) wyprawie. Poprowadził 
nas przecież do tylu Maryjnych sanktuariów 
tej urodzajnej ziemi. Zatrzymał nas przy ka-
pliczkach, gdzie i łąki umajone, i ludzie sła-
wią Maryję słowami Litanii Loretańskiej. 
Jak wierne serca polskiego ludu ratowały cu-
downe ikony Matki Bożej z Wołynia ”opowie-
dzą” m.in. Matka Boża Pocieszenia z Teraty-
na k. Hrubieszowa czy Matka Boża Sokalska
z Hrubieszowa nad Huczwą. To biskup lubelski, 
Stefan Wyszyński zadecydował o przeniesieniu 
cudownego obrazu Matki Bożej z wołyńskich 
Zaturzec i umieszczeniu go w prezbiterium 
nowego kościoła w Teratynie. Matka Boża 
Zaturecka ocaliła mieszkańców przed rzezią,
a oni jej cudowną ikonę ukryli i zabrali ze sobą 
do Teratyna po drugiej stronie wschodniej gra-
nicy. To tylko maleńki wycinek polskiej drogi
z azymutem maryjnej wierności.

„Spóźnione”… i prorocze zawierzenie 
Prymasa Hlonda

W czasie objawień fatimskich w 1917 r. Ma-
ryja przekazuje trojgu (dziś świętym) portu-
galskim pastuszkom m.in., że „błędy Rosji” 
rozprzestrzenią się po świecie. Podkreślmy, że 
„najmniejsi” pośrednicy i posłańcy tego nad-
przyrodzonego orędzia Matki Bożej nie wie-
dzieli nawet o istnieniu Rosji. Za kilka miesięcy 
wybuchnie rewolucja październikowa – po-
czątek inwazji bezbożnego komunizmu („błę-
dów Rosji”) w świecie. I niech nas nie zmy-
lą kolejne semantyczne maski tej ideologii, 
bo cel zawsze był i jest szatański – oderwać 
ludzkie dusze od Boga. W przyszłym roku 
będziemy obchodzić 100. rocznicę objawień 
fatimskich i już wiemy, jak wielkie spustosze-
nia duchowe poczyniła i czyni nadal ideologia 
komunistyczna w świecie w swoich kolejnych 
lewicowych i lewackich mutacjach.
Maryja nie tylko precyzyjne zdiagnozowała 
w Fatimie zagrożenie dla swoich dzieci, ale 
pokazała drogę ratunku. Zawierzenie świata 
Jej Niepokalanemu Sercu, odmawianie ró-
żańca i pokutę. Papież Pius XII w szczytowym 
momencie II wojny 31 X 1942 r. podejmuje 
decyzję poświęcenia świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi. W katyńskich dołach śmierci, 
z medalikami i ryngrafami Matki Bożej na 
piersiach spoczywają już ci, którzy zgodnie 
z rozpoznaniem najlepszego stalinowskiego 
agenta NKWD Wasilija Zarubina, poczynio-
nym w Kozielsku, nie nadawali się na „pierie-
kowkę” dusz. Byli wierni Bogu i Polsce.
Polscy biskupi mordowani, prześladowani, 
wygnani, nie mogli dopełnić tego aktu ze 
swoim ludem w swojej ojczyźnie, okupowanej 
przez Niemców i Sowietów. Stało się to możli-
we dopiero 8 września 1946 r. Ale już pod ko-
niec II wojny przebywający na tułaczce Prymas 
August Hlond wiedział, że wobec potężnych 
zagrożeń ze strony Antykościoła, najskutecz-
niejszą duchową pomocą będzie „łaski pełna” 
Matka Boża Częstochowska. Pisał wówczas: 
„Gdy skończą się dni tułaczki, gdy legną sza-
tańskie siły kuszące się o panowanie nad świa-
tem – odnowimy swe śluby na Jasnej Górze”. 
Dlatego mądrości Jej Niepokalanego Serca 
zawierzył drogi zbawienia wszystkich miesz-

kańców polskiej ziemi. Tych wierzących, i tych 
„niewierzących”. Bo przecież, jak mówi po-
eta Jan Lechoń o roli Jasnogórskiej Madonny
w życiu naszego narodu: „Ty, której obraz wi-
dać w każdej polskiej chacie (...)/Która perły 
masz od królów, złoto od rycerzy,/W którą 
wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy”.
Już w liście pasterskim na Wielki Post w 1946 r.
polscy biskupi zapowiedzieli przygotowa-
nie do tego wielkiego aktu oddania narodu
i Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi: „Nie 
postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych 
dziejów ani z ciążącym na nas długiem 
wdzięczności – stwierdza List Pasterski Epi-
skopatu, odczytany z ambon całej Polski
u progu Wielkiego Postu 1946 r. – gdyby-
śmy na progu nowych czasów nie odnowili 
przymierza Polski z Jej niebieską Królową, dla 
której Naród ma odwieczną, serdeczną i ro-
dzimą cześć. (...)”.
Na Jasną Górę, na „urodziny Najświętszej Ma-
ryi Panny” 8 września 1946 r. przybywa, by 
powierzyć się Maryi ponad milion wiernych. 
Tak liczne zgromadzenie, tuż po wojnie to był 
fenomen, nadzwyczajna mobilizacja ducho-
wa. Korespondenci zagraniczni podkreślają, 
że „w żadnym z miejsc pielgrzymkowych nie 
widzieli tak licznych rzesz ludzkich, ani tak 
wysokiego napięcia ducha modlitewnego” – 
jak pisze ks. Zygmunt Kaczyński w „Tygodniku 
Warszawskim” (zamordowany przez UB).
Po latach odkryłam, że Niepokalane Serce 
Maryi, od tylu lat czuwające nad moją rodzi-
ną… ma wyrytą pod spodem datę: 8 wrze-
śnia 1946 r. Pamiątka z Jasnej Góry z tamte-
go zawierzenia Polaków. 
Tej pamiętnej Mszy św. na wałach jasno-
górskich, zwieńczonej aktem zawierzenia, 
przewodniczył wówczas kard. Adam Stefan 
Sapieha. Kazanie wygłosił bp Karol Radoń-
ski z Włocławka. Kaznodzieja przypomniał, 
że emigranci i żołnierze już w czasie wojny 
razem z Piusem XII dopełnili aktu zawierze-
nia: „Dopiero teraz, gdy zgliszcza przygasły, 
a z ruin odradza się nowe życie i my śladem 
innych narodów katolickich, choć spóźnieni, 
niemniej serdecznie Sercu Niepokalanej naszej 
Matki poświęcamy się i oddajemy” – mówił 
wówczas bp Radoński. Po Litanii Loretańskiej 
Prymas August Hlond powtarzał wraz z wier-
nym ludem: „Niepokalana Dziewico! Boga 
Matko Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim 
najeździe, król Jan Kazimierz Ciebie za Patron-
kę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą 
Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, 
tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu 
polskiego, stajemy przed Twym tronem z hoł-
dem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. 
Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu po-
święcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną 
Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, 
oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świą-
tyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Od-
kupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności 
Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii
i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa”…

Zawierzenia Maryjne czyli  polskie pielgrzymowanie z azymutem wiernościZawierzenia Maryjne czyli  polskie pielgrzymowanie z azymutem wierności

„…Ja – po dawnemu – moc twoja i siła – Bogarodzica!.../ Mocnym i wiernym duchom
ja przewodzę/ W wolności drodze”. Maria Konopnicka
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Wśród tej ponadmilionowej rzeszy ludu 
maryjnego zawierzenia na Jasnej Górze był 
szerzej nieznany, świeżo wyświęcony biskup 
lubelski Stefan Wyszyński.
I to jego, jako swego następcę, wskaże w tes-
tamencie Prymas August Hlond. Święty 
wskazał świętego (trwa proces beatyfikacyj-
ny obu). Prymas Hlond umiera 22 paździer-
nika 1948 r. w szpitalu sióstr Elżbietanek…
A więc w czasie, gdy komuniści przechodzą 
do ofensywy antykościelnej: nadchodzą czasy 
prześladowania za wierność Bogu I Ojczyźnie.
W przeddzień swojej śmierci Prymas Hlond, 
pasterz bezgranicznego zawierzenia maryj-
nego, dodaje otuchy: „Nie traćcie nadziei. 
Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie – będzie to 
zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej 
walce, która się toczy między gromadą sza-
tanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że 
są wezwani, odwoła do nieba i będzie, jak 
chce sam Bóg. Walczcie z ufnością. Pod opie-
ką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie... 
Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana 
dopomoże wam do zwycięstwa”. 
Słów proroków nie lekceważmy…

Totus Tuus, Maria

W ołtarzu Jasnogórskim umieszczone są dwa 
szczególne świadectwa „Milenijny Akt Od-
dania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, 
Matki Kościoła” z 1966 r., podpisane m.in. 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego oraz arcy-
biskupa Karola Wojtyłę oraz breve papieża 
Pawła VI, pismo wydane 50 lat temu z oka-
zji uroczystości milenijnych na Jasnej Górze. 
W czasie obchodów 1000. lecia Chrztu Pol-
ski na Jasnej Górze fotel papieski był pusty. 
Komuniści nie wpuścili papieża Pawła VI do 
Polski. Jako swojego legata papież wyzna-
czył wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Aktu oddania narodu Matce Bożej Episkopat 
Polski dokonał 3 maja 1966 r. na Jasnej Gó-
rze. To było zwieńczenie obchodów tysiącle-
cia Chrztu Polski. 
Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski OO. 
Paulini postanowili zaprezentować publicz-
nie te dwa szczególne świadectwa, umiesz-
czone na co dzień w specjalnych tubach
w ołtarzu kaplicy Cudownego Obrazu.
Te dwa podpisy pod milenijnym zawierze-
niem: kard. Wyszyńskiego i abp. Karola Woj-
tyły są potwierdzeniem drogi wierności, drogi 
Maryjnego „Fiat” (niech mi się stanie) w dzie-
jach naszego narodu. Ci dwaj duchowi prze-
wodnicy narodu polskiego nie tylko deklara-
tywnie, ale czynem, modlitwą i cierpieniem 
potwierdzili słowa aktu zawierzenia. Prymas 
Wyszyński przyjął krzyż uwięzienia, który za-
owocował „Ślubami Jasnogórskimi” – wielkim 
programem odnowy moralnej i duchowej przed
1000. leciem Chrztu Polski. To był duchowy 
siew, który uformował pokolenie Solidarności.
„Śluby Jasnogórskie narodu polskiego”
– wciąż odnawiane, są najskuteczniejszym 
rachunkiem sumienia dla kolejnych pokoleń 
pielgrzymujących przez tę doświadczaną
i wierną ziemię.
Czyż mógł pójść inną drogą w stronę zwycię-
skiego Krzyża wierny syn polskiej ziemi, Jan 
Paweł II niż tą, którą przed nim szli wszyscy 
święci na polskiej ziemi?
W papieskim herbie widniał krzyż, a pod nim 

litera M (Maryja) i słowa św. Ludwika Marii 
Grignon de Monfort: Totus Tuus (Mariae).
To wyznanie całkowitego oddania Matce Bo-
żej potwierdził Jan Paweł II w czasie swojej 
ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 r.
Długo modlił się w ciszy, już bardzo scho-
rowany, przed cudownym obrazem Maryi 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sanktuarium 
swojego dzieciństwa.
19 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II słab-
nącym głosem wypowiadał modlitwę zawie-
rzenia Matce Bożej siebie, Polski i Kościoła: 
„…Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który 
od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi 
Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze 
pokładał nadzieję w Twojej matczynej mi-
łości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne 
oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje naj-
bardziej potrzebują…”.
Zakończył powtarzając dwukrotnie słowa, 
które były duchowym spoiwem jego apostol-
skiej misji: „Tobie oddaję wszystkie owoce 
mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy 
Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie 
ufam  Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, 
Maria! Totus Tuus. Amen.”

Żołnierze i kapelani przed
swoją Hetmanką

Gdy w czasie pierwszych Misji świętych
w przywróconym – po czasach komunistycz-
nej ateizacji wojska – Ordynariacie Polowym 
ikona Hetmanki Żołnierza Polskiego rozpo-
częła peregrynację po wszystkich garnizo-
nach Rzeczypospolitej, rodziny wojskowe za-
wierzały siebie Jasnogórskiej Madonnie. 
„Jasnogórska Pani, tyś naszą Hetmanką, Polski 
Tyś Królową i najlepszą Matką” – śpiewa nie 
tylko Chór Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego”. To wyznanie żołnierskich serc wielo-
krotnie rozlegało się w świątyniach garnizono-
wych z okazji świąt patriotycznych i Maryjnych, 
które są tak nierozerwalnie ze sobą splecione.
Wielokrotnie w swojej ponaddwudziestolet-
niej pracy byłam świadkiem zawierzeń róż-
nych formacji Wojska Polskiego przed figu-
rą Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Katedrze Polowej WP.
Twarde chłopy, bywało łamiącym się ze wzru-
szenia głosem, meldowali o swoim oddaniu 
Maryi. Jako wota wdzięczności przywozili 
płaszcze na jej ramiona z odznakami swoich 
jednostek wojskowych, ofiarowywali swoje 
najwyższe wojskowe odznaczenia i krzyże.
To przecież też Jej dzieci, proszące, by okryła 
ich płaszczem swej opieki. Kolejne pokolenia 
„rycerzy”, zakorzenionych w tradycji ojców, 
którzy swoją rycerską sławę w chrześcijań-
skiej Europie zdobywali pod sztandarami 
Maryi i z ryngrafami na piersiach.
Przed wejściem pielgrzymki wojskowej na Ja-
sną Górę, na Przeprośnej Górce w czasie Mszy 
św. polowej, co roku 14 sierpnia przy ołtarzu 
stoi figura Hetmanki w żołnierskim płaszczu
z odznakami – votami jednostek wojskowych. 
To widomy znak przywiązania wojskowego 
środowiska do Maryi, zaufania do Jej nieza-
wodnego orędownictwa u Syna Bożego.
Kolejni dowódcy meldują się przed swoją Het-
manką, by zawierzyć jej siebie, swoja służbę 
Rzeczypospolitej i swoich podkomendnych 
żołnierzy…

Było takie jedno pamiętne zawierzenie na 
Jasnej Górze, w którym uczestniczyłam wraz 
z rodzinami kapelanów wojskowych i całym 
korpusem kapelańskim.
To był szczególny czas, czas osieroconej tak 
nagle diecezji polowej, która straciła w ka-
tastrofie smoleńskiej swojego pasterza, śp. 
biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. 
W ostatnim dniu rekolekcji kapelańskich na 
Jasnej Górze, prowadzonych przez arcybi-
skupa metropolitę szczecińsko-kamieńskiego 
Andrzeja Dzięgę, byłego kanclerza kurii polo-
wej, we wspomnienie św. O. Pio, 23 wrześ-
nia 2010 r. kapelani złożyli w Niepokalanym 
Sercu Maryi swoją modlitwę zawierzenia: 
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Ma-
ryjo. Hetmanko polskiego żołnierza i Polski 
Królowo. Matko Niepokalana! (...) jako ka-
pelani Wojska Polskiego, Straży Granicznej, 
a także Policji i innych służb mundurowych, 
całą ufność naszą pokładamy w potędze 
Twojego orędownictwa i w macierzyńskiej 
dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli 
i zaleceniom Kościoła poświęcamy się na 
nowo Twojemu Niepokalanemu Sercu, i Tobie
zawierzamy całe nasze dziś i nasze jutro. 
(...) Niech Serce Twoje stoi na straży serc 
naszych, niech jako wzór jaśnieje w naszych 
parafiach i rodzinach wojskowych. Twojemu 
Niepokalanemu Sercu zawierzamy wszyst-
kich polskich żołnierzy, rodziny wojskowe 
oraz weteranów i inwalidów wojennych…
W Niepokalnym Sercu Maryi, która wszystko 
rozumie, wszystkie dzieci naszego narodu 
składały swoje cierpienia i radości. Kapelani 
wojskowi też powierzyli Maryi ten bolesny 
czas: „…zawierzamy Ci, Matko, owoce po-
sługiwania pierwszych biskupów polowych 
odnowionego Ordynariatu:biskupa Sławoja 
Leszka i biskupa Tadeusza oraz owoce posłu-
giwania wszystkich kapelanów wojskowych 
tego czasu. W sposób szczególny Tobie, Królo-
wo Polski, zawierzamy smoleńską ofiarę życia 
naszego Biskupa Tadeusza i Księdza Pułkowni-
ka Jana, wpisaną w cały, ciągle jeszcze tajem-
nicą okryty, polski dramat Katynia … – modlili 
się kapelani przed Cudownym Obliczem Maryi 
na Jasnej Górze 23 września 2010 r.

***
„...Matko naszego zawierzenia – powtarzali 
biskupi polscy wraz z wiernym ludem 3 maja. 
2016 r. na Jasnej Górze w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski – oddając się Tobie…, jesteśmy 
pewni, że w ten sposób, jak najlepiej zabez-
pieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą
i narodową przyszłość. Orędzie wierności trwa.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Kapelani zawierzają Niepokalanemu Sercu Maryi Kapelani zawierzają Niepokalanemu Sercu Maryi 

Ordynariat Polowy, Jasna Góra, 23 IX 2010 r. Ordynariat Polowy, Jasna Góra, 23 IX 2010 r. Fo
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Uroczystości jasnogórskie były kolejnym po-
lem konfrontacji z Kościołem, zainicjowa-
nej przez komunistycznych władców Polski. 
Obchodom Milenium Chrztu Polski prze-
ciwstawiono obchody Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, których najdoskonalszą emana-
cję – wedle miary komunistów – stanowiła 
Polska Ludowa. Podjęto różnorodne działa-
nia, aby zneutralizować wpływy Kościoła, 
zakłócić przebieg kościelnych uroczystości, 
pomniejszyć liczbę ich uczestników, „wma-
wiać w społeczeństwo polskie i cały świat, 
że kościelne uroczystości milenijne to nie 
modlitwa dziękczynna Kościoła katolickiego 
w Polsce, ale akcja kierowana «wsteczny-
mi celami politycznymi hierarchii kościelnej
z jej kierownikiem na czele...»” (z listu Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego do rządu PRL, 
24 sierpnia 1966).

Antykościelna ofensywa 

Uroczystości Sacrum Poloniae Millennium 
rozpoczęły się w Gnieźnie (13-14 kwietnia)
u grobu św. Wojciecha i w Poznaniu (16 kwiet-
nia), pierwszej na ziemiach polskich stolicy bi-
skupiej. Zarówno na ich starcie, jak i później, 
na kolejnych stacjach, władze państwowe or-
ganizowały precyzyjnie zaplanowane, godzi-
wie finansowane, atrakcyjne festyny, mecze 
piłkarskie, zawody sportowe, koncerty, które 
miały odbywać się w tym samym czasie co 
uroczystości kościelne, odciągać od udziału
w nich. Noszono się nawet z zamiarem zapro-
szenia zespołu „The Beatles”, wtedy osiągają-
cego szczyty popularności; poniechano jego 
realizacji, obawiając się, że milicja nie będzie 
w stanie zabezpieczyć tak wielkiej imprezy.
W prasie tamtego czasu trwała ciągła pro-
pagandowa nagonka na kardynała Wyszyń-
skiego, obliczona na jego zdyskredytowanie, 
uszczuplenie społecznego poparcia, wyka-
zanie, że jest nade wszytko „politykiem”, 
niechętnym ludowemu państwu. Nagonka 
bezskuteczna, nie będąca w stanie podwa-
żyć jego wielkiego autorytetu, zbudowanego 
niezłomną postawą w latach prymasowskiej 
posługi Kościołowi i narodowi. 

Do antykościelnych działań włączono wtedy
i to na szeroką skalę Ludowe Wojsko Pol-
skie. W ponad 30 tys. małych miejscowo-
ściach i ok. 37 tys. wsiach zorganizowano 
spotkania ich mieszkańców, ocenianych, 
jako najbardziej podatną na oddziaływanie 
Kościoła część społeczeństwa, z oficerami 
LWP. Uczestnicy tej szeroko zakrojonej ak-
cji pozytywnie przedstawiali politykę władz 
państwowych, potępiali działania „anty-
narodowej” części episkopatu, na równi z 
działaniami niemieckich rewizjonistów. Ofi-
cerów LWP skierowano także do zrealizo-
wania akcji „Proboszcz”, tj. indywidualnych 
rozmów z duchowieństwem parafialnym, 
które często przybierały charakter nieformal-
nych przesłuchań, indoktrynacji, zastrasza-
nia księży, nakłaniania ich do krytykowania 
Episkopatu, deklarowania lojalności wobec 
PZPR i jej polityki. Przeprowadzono 3774 
takie rozmowy. Wojsko włączyło się także 

do akcji tzw. Sztafet Tysiąclecia, przemierza-
jących Polskę między 16 kwietnia a 9 maja 
1966 roku. Sztafety miały wyrażać poparcie 
dla polityki władz państwowych, także przy-
czynić się do osłabienia zainteresowania mi-
lenijnymi religijnymi uroczystościami. Wzięło
w nich udział ok. 20 tys. żołnierzy LWP. 

Blokada Jasnej Góry

Niepokój władz województwa katowickiego, 
w którego skład wchodziła wówczas Często-
chowa, budziły sygnały, że w dniu 3 maja, 
mimo że był to dzień pracy, spodziewano 
się przybycia na Jasną Górę wielkiej rzeszy 
pielgrzymów, mówiono nawet o milionie. 
Zastosowano szeroki repertuar środków, aby 
ograniczyć ich napływ, utrudnić dotarcie do 
jasnogórskiego sanktuarium. 
Dyrektorzy zakładów pracy otrzymali sta-
nowczy nakaz zaostrzenia dyscypliny pracy, 
przeprowadzenia wnikliwej kontroli zwolnień 
lekarskich obejmujących pierwsze dni maja; 
także przypadających na ten czas urlopów 
pracowniczych i wyjazdów służbowych. Fir-
mom transportowym zakazano wynajmowa-
nie samochodów na wyjazdy do Częstocho-
wy. Nie wyremontowano prowadzących do 
niej dróg wjazdowych. Odwoływano wiele 
połączeń kolejowych i autobusowych. Kura-
torium Okręgu Ślaskiego zobowiązało dyrek-
torów szkół do takiego organizowania zajęć 
w dniu 3 maja, aby uczniowie przebywali
w szkole jak najdłużej. Orkiestrom zakłado-
wym zabroniono uczestnictwa w uroczy-
stościach kościelnych. Zarządzono pełną 
mobilizację w strukturach PZPR; wszystkim 
członkom partii nakazano w dniu jasnogór-

Najważniejszym momentem obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 r. było uro-
czyste Te Deum w dniu 3 maja na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski, gdzie od 
wieków polskie pokolenia szukały ratunku i duchowego umocnienia, także w latach 
komunistycznego zniewolenia. 3 maja to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Znamienne daty ukazują-
ce jedność historii Kościoła w Polsce i narodu polskiego. Tamtego dnia nastąpiła 
kulminacja zainicjowanej w 1956 r. Wielkiej Nowenny. Programu duszpasterskiego
– wielkiego dzieła kardynała Stefana Wyszyńskiego – który miał przygotować 
polską wspólnotę do obchodów tysiąclecia Mieszkowego chrztu i wprowadzić ją
w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa jako ludzi świadomych swej wiary, chrześcijań-
skiej tożsamości, tysiącletniej tradycji ochrzczonego narodu. Proklamowany został 
doniosły „Akt oddania Narodu w macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za 
wolność Kościoła Chrystusowego”, powierzenie go opiece Królowej Polski na kolej-
ne tysiąc lat, m.in. po to, „aby przez ufną i radosną ofiarę naszego narodu wyprosić 
Kościołowi soborowemu, obecnemu w świecie współczesnym, wolność i możność 
wypełnianie jego zadań w świecie i naszej Ojczyźnie”. 

Jasnogórskie Te Deum Jasnogórskie Te Deum 

50. rocznica Sacrum Poloniae Millennium50. rocznica Sacrum Poloniae Millennium

Procesja Tysiąclecia na Wałach JasnogórskichProcesja Tysiąclecia na Wałach Jasnogórskich
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skich uroczystości obowiązkową obecność
w miejscach pracy. W Katowicach na dzień
3 maja zapowiedziano zorganizowane z roz-
machem obchody 45 rocznicy wybuchu
III Powstania Śląskiego. 
3 maja do działań na Jasnej Górze przystąpi-
ła Służba Bezpieczeństwa. 220 oficerów SB 
wmieszało się w tłum pielgrzymów. Ośmiu 
przeniknęło na teren klasztoru, utrwalając 
wygłaszane tam kazania. Szczególna „opie-
ką” otoczono ponad dwudziestu dziennika-
rzy zagranicznych i ekipy telewizyjne z Francji, 
Włoch, Stanów Zjednoczonych): podsłuchy
w pokojach i telefonach hotelowych, inwigi-
lacja wszelkich zewnętrznych kontaktów.

Pusty fotel Ojca Świętego 

Już w 1964 r. podczas obrad Soboru Waty-
kańskiego II, w gronie polskiego Episkopatu 
poczęła nabierać rumieńców myśl o zaprosze-
niu Ojca Świętego Pawła VI do Polski na ob-
chody Sacrum Poloniae Millennium. W maju 
1965 r. z takim zaproszeniem zwrócił się do 
Papieża kardynał Stefan Wyszyński podczas 
audiencji. W odpowiedzi na papieskie wąt-
pliwości, czy jego ewentualna pielgrzymka 
do Polski nie zostanie wykorzystana propa-
gandowo przez komunistyczne władzę PRL-u, 
Prymas zapewniał, że pielgrzymka Pawła VI 
na Jasną Górę będzie miała charakter ściśle 
religijny, stanowiąc wielkie przeżycie dla pol-
skiego narodu. Kolejnym krokiem był oficjalny 
list skierowany 15 marca 1966 r. przez kard. 
Stefana Wyszyńskiego do Edwarda Ochaba, 
ówczesnego Przewodniczącego Rady Pań-
stwa PRL, z prośbą o zaproszenie Papieża do 
Polski. Dwa dni później, 17 marca 1966 r., 
Stolica Apostolska oficjalne poinformowała 
władze PRL, że Paweł VI chciałby przyjechać 
do Polski. Komunistyczni władcy Polski nie 
wyrazili zgody na papieską wizytę. W obce-
sowy, kłamliwy sposób, wypowiedział się na 
ten temat 17 kwietnia w Poznaniu, podczas 
centralnych obchodów Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Władysław Gomułka, I sekretarz 
PZPR: „Uznaliśmy, iż byłoby wyrazem akcep-
tacji tej szkodliwej polityki wyrażenie zgody 
przez rząd polski na przyjazd papieża i bisku-
pów innych krajów, których Episkopat Polski, 
kierując się swoimi celami politycznymi, bez 
wiedzy i zgody władz państwowych zaprosił 
na kościelne uroczystości milenijne. Dlatego 
rząd polski nie udzielił zaproszonym zezwo-
leń na przyjazd”. To był tylko propagandowy 
pretekst. Zgoda na przyjazd Papieża do Pol-
ski złamałaby istotę systemu pojałtańskiego 
opartego na kanonie trwałej walki ideolo-
gicznej między Wschodem a Zachodem; 
unaoczniłaby, że tysiącletnia polska tradycja 
chrześcijańska, jest tożsama z tradycją całego 
kontynentu europejskiego. Takiej komuniści 
nie byli w stanie zaakceptować
 

 Polska – nadal wierna!

W przeddzień jasnogórskiej uroczystości ze 
Stolicy Apostolskiej nadszedł telegram infor-
mujący, że Ojciec Święty Paweł VI wyniósł 
kardynała Stefana Wyszyńskiego do godno-
ści legata papieskiego, swego specjalnego 
reprezentanta (missus specialis) na jasnogór-

skie uroczystości. W żad-
nym z polskich mediów 
cenzura nie dopuściła 
do użycia tego zaszczyt-
nego tytułu i związanej 
z nim funkcji, w odnie-
sieniu do kard. Wyszyń-
skiego. 
Już od godzin wieczor-
nych 2 maja na placu 
przed klasztorem jasno-
górskim zaczęli groma-
dzić się pątnicy. Przez ca-
łą noc na szczycie jasno-
górskim, w kaplicy Cu-
downego Obrazu oraz w
bazylice odprawiane były
dla nich Msze św. Roz-
poczęcie centralnego na-
bożeństwa o godz. 10.00
zwiastowało bicie dzwo-
nów na Jasnej Gorze
i we wszystkich świąty-
niach Częstochowy. Ob-
raz Matki Bożej Często-
chowskiej został w uro-
czystej procesji, określo-
nej mianem Procesji Ty-
siąclecia, wniesiony na 
szczyt jasnogórski, przez 
przedstawicieli 14 grup – 
reprezentantów różnych 
stanów, zawodów, grup społecznych. To był 
pochód symbolizujący bieg dziejów polskiego 
narodu, wyrażający jego łączność i wspólnotę 
z Maryją, Królową Polski. Niesiono też portret 
Ojca Świętego Pawła VI, który postawiono 
na symbolicznym, pustym tronie papieskim, 
składając obok biało-żółtą wiązankę róż. Po 
powitaniu na szczycie Kardynał Prymas doko-
nał poświecenia i zamiany koron na Cudow-
nym Wizerunku Maryi. 
Pontyfikalną Mszę św. „tysiąclecia” celebrował, 
wtedy ledwie 46-letni, abp Karol Wojtyła, me-
tropolita krakowski. Podniosłe kazanie wygło-
sił Kardynał Prymas, mówił w nim o wielkim, 
tysiącletnim dziedzictwie wiary polskiego na-
rodu, o obecności na drodze tysiąclecia Maryi 
„w misterium Chrystusa i Kościoła (…) w nie-
łatwych dziejach naszego narodu. Wszak od 
tysiąca lat stoi wytrwale pod naszym krzyżem, 
skierowując nas bezustannie ku Chrystusowi 
i Jego zbawczemu dziełu”, także o teraźniej-
szości, która „nam mówi: Polska – nadal wier-
na! Polska do dziś dnia – wierna! Polska silna
i radosna zwycięstwem wiary!” i o przyszłości, 
która „musi wspierać się na błogosławionych 
doświadczeniach dziejowych, czerpiąc z nich 
mądrość, siłę i program dla przyszłości”. 
Kulminację uroczystości stanowiło odczytanie 
przez Kardynała Prymasa: „Aktu oddania Na-
rodu w macierzyńską Niewolę Maryi, Matki 
Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowe-
go”. Odczytywane przezeń przyrzeczenia po-
wtarzała rzesza pielgrzymów, szacowana na 
ok. 500 tys. Akt ten stanowił nawiązanie do 
aktu księcia Mieszka I, uczynionego pod ko-
niec jego życia, utrwalonego w dokumencie 
Dagome iudex, w którym ten pierwszy chrze-
ścijański władca Polski oddawał ją w szczegól-
ną opiekę i na własność Stolicy Apostolskiej. 
„Biskupi, pragnąc rozszerzenia się królestwa 

Chrystusowego, pragną w tym celu wolno-
ści Kościoła w całym świecie, a ponieważ ich 
misja apostolska spełnia się w Polsce, pragną 
przeto w szczególny sposób wolności Kościo-
ła w Polsce, I właśnie za tę wolność oddają
w macierzyńską niewolę wszystkie dzieci Boże 
ochrzczonego narodu, owszem, samże naród 
i jego ojczyznę” – tak abp. Karol Wojtyła wy-
jaśniał znaczenie teologiczno-duszpasterskie 
Aktu oddania... Po zakończeniu Mszy św. 
Obraz wrócił do Kaplicy na ramionach mło-
dych: alumnów, studentów, uczniów – poko-
lenia drugiego tysiąclecia. W tym samym dniu 
Ojciec Święty Paweł VI odprawił Msze św.
w intencji Polski, w kaplicy Matki Bożej Jasno-
górskiej, w Grotach Watykańskich.
Na pierwszej stronie „Trybuny Ludu” z 4 lip-
ca znalazła się obszerna relacja z katowickich 
obchodów 45. rocznicy wybuchu III Powsta-
nia Ślaskiego, wiadomość o inauguracji Dni 
Oświaty, Książki i Prasy i kilka pomniejszych 
informacji. O uroczystościach jasnogórskich 
nie było ani słowa.

*** 
Na program Wielkiej Nowenny, na milenijny 
Akt oddania….patrzymy dziś z historycz-
nej perspektywy. Coraz mocniej gruntuje się 
przekonanie, że zawarty w nich program 
uzdrowił naród polski. Postawił mocną tamę 
agresji państwowego ateizmu, zapobiegł wie-
lu niebezpieczeństwom, które niósł tamten 
system, pośród nich zrujnowaniu narodowej 
tożsamości i kulturowej odrębności. Stworzył 
fundament dla pokolenia Solidarności, któ-
re w 1980 r. upomniało się, pośród innych 
spraw, także o obecność krzyża w przestrzeni 
polskiej pracy, w zakładach pracy, szkołach – 
znaku tysiącletniej drogi polskich pokoleń. 

  Jędrzej Łukawy 

Kard. Stefan Wyszyński umieszcza nowe korony Kard. Stefan Wyszyński umieszcza nowe korony 
na Cudownym Wizerunkuna Cudownym Wizerunku
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Adam prawdopodobnie słyszał rozmowę, 
jaką wąż prowadził z Ewą, gdyż Księga Ro-
dzaju mówi, że „był z nią” (zob. Rdz 3, 6). Ale 
być może już wcześniej w jego sercu rodziły 
się wątpliwości co do prawdomówności i do-
broci Boga. Biblia bowiem nie wspomina, że 
Adam opierał się, gdy jego żona podała mu 
zakazany owoc do zjedzenia. Również wąż 
nie musiał używać wyszukanej perswazji, by 
skłonić oboje do przekroczenia Bożego naka-
zu. Powiedział jednak jedną rzecz, która mo-
gła być dla nich szczególnie atrakcyjna: „Tak 
jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5). 
Przypuszczalnie Adam mógł wtedy pomyśleć: 
„Nie muszę być tylko obrazem Boga, mogę 
być taki sam jak On. Nie muszę być stwo-
rzeniem, mogę być bogiem”. Gdyby Adam 
całkowicie ufał Bogu, że porządek, który On 
ustanowił jest właściwy, a zależność stworze-
nia od swojego Stwórcy jest źródłem błogo-
sławieństwa, nie skosztowałby owocu, który 
miał go uczynić takim jak Bóg.

To wszystko przez Adama

Księga Rodzaju mówi, że to „niewiasta spo-
strzegła, że drzewo to ma owoce dobre do 
jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że 
owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 
wiedzy” (Rdz 3, 6), a więc to w niej zrodziło 
się pożądanie owocu i z pewnością skłoniło ją 
do skosztowania. Jednak jej rola w uczestni-
czeniu w grzechu pierworodny jest zupełnie 
inna niż Adama i sprowadza się do podania 
owocu swojemu mężowi. To Adam miał auto-
rytet nadany przez Boga. On został stworzony 
jako pierwszy na obraz i podobieństwo Boże, 
on nazywał zwierzęta i to on otrzymał Boży 
nakaz, by nie spożywać owocu z drzewa po-
znania dobra i zła (Rdz 2, 16-17). A skoro to 
on miał autorytet, to jego grzech sprowadził 
tragiczne konsekwencje na całą ludzkość. 
Piąty rozdział Księgi Rodzaju przedstawia ród 
wywodzący się od Adama, zupełnie pomija-
jąc w tej kwestii Ewę. Adam jest „praojcem” 
narodów. Kolejne pokolenia nie istniałyby, 
gdyby nie on. Gdy miał sto trzydzieści lat, 
urodził mu się syn „podobny do niego jako 
jego obraz” (Rdz 5, 3). Set, potomek Adama, 
jest obrazem swojego ojca, a ten z kolei sta-
nowi obraz Boga. Set jest „obrazem obrazu 
Boga”, a więc nosi w sobie obraz Boga za po-
średnictwem swojego ojca, niejako uczestni-
czy w tym obrazie, którym był Adam. Została 
tu wyrażona szczególna myśl: nie tylko jed-
nostka daje początek narodom, ale również 
jest z nimi tożsama.  Jej cechy są cechami ca-
łych zbiorowości, jej los losem jej potomstwa. 
Wszyscy ludzie poprzez Adama uczestniczą

w obrazie Boga, nie-
jako go dziedziczą. 
Podobnie wszyscy lu-
dzie są „spadkobier-
cami” grzechu Ada-
ma. Do tej idei odniósł się św. Paweł w Pierw-
szym Liście do Koryntian, pisząc, że wszyscy 
„w nim umierają” (por. 1 Kor 15, 22). Już 
samo imię „Adam” oznacza „człowiek” lub 
„ludzie”, a zatem Adam jest tożsamy z całą 
ludzkością, a ludzkość to nie tylko rodzina 
pochodząca od jednego przodka, ale jakby 
jedno ciało Adama żyjące jego przywilejem, 
którym jest bycie obrazem Boga, i jego prze-
kleństwem, czyli grzechem wraz z jego konse-
kwencjami – śmiercią. 
Po nadaniu Adamowi autorytetu Bóg ukształ-
tował Ewę z jego żebra (zob. Rdz 2, 21-22). 
Nie znaczy to wcale, że kobieta była mniej 
ważna od mężczyzny. Stwórca przeznaczył 
jej zupełnie inne zadanie. Miała być ona dla 
Adama „odpowiednią pomocą” (Rdz 2, 18). 
W języku hebrajskim zwrot ten brzmi „ezer ke-
negdo”. Pierwszy człon można tłumaczyć: „po-
moc ratująca życie”, „wybawienie”, a drugi:
„w stosunku do”, „naprzeciw”, a więc Ewa w 
Bożym zamyśle była „pomocą w stosunku do 
Adama, która ma go ocalić”. W Piśmie Świę-
tym określeniem tym opisuje się tylko Boga, 
aby opisać Jego moc zdolną ocalić człowieka, 
np. „Niech [Bóg] ześle ci pomoc ze świątyni
i niech cię wesprze z Syjonu” (Ps. 20, 3), „Dusza 
nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tar-
czą naszą” (Ps. 33, 20), „Samuel wziął kamień 
i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał 
go Eben-Haezer, mówiąc: Aż dotąd pomagał 
nam Pan” (1 Sm 7, 12), gdzie eben to „skała”: 
eben-haezer – „skała pomocy”. Przykładem 
kobiety w Biblii, która była „ezer” dla swojego 
męża, jest Sefora. Ocaliła ona życie Mojżesza 
przed atakiem Pana, gdyż nie obrzezał swoje-
go syna (zob. Wyj 4, 24-26). Ewa jednak nie 
wywiązała się ze swojego zadania. Jej grzech 
polegał nie tyle na tym, że zjadła owoc z drze-
wa poznania dobra i zła, ale że podała go Ada-
mowi, którego miała wszak ocalić. Zauważmy, 
że dopiero wówczas, gdy Adam zjadł owoc, 
„otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są 
nadzy” (zob. Rdz 3, 7).

Nie chcę być tym, kim mnie powołałeś

Zatem grzech pierwszych ludzi był aktem 
nieposłuszeństwa polegającym nie tylko na 
złamaniu Bożego zakazu, ale wystąpieniem 
przeciwko porządkowi i powołaniu, jakim 
obdarzył ich Stwórca. Ewa, której zadaniem 
było ocalić życie Adama, sprowadziła na nie-
go śmierć. Adam, który miał być obrazem 

Od Adama do JezusaOd Adama do Jezusa
Adam miał szczególne posłannictwo od Boga – być Jego obra-
zem w świecie. Stwórca przewidział dla niego konkretne miej-
sce do życia – ogród Eden, zapewnił właściwą pozycję wśród 
innych stworzeń, zadbał o to, by uniknął śmierci, przykazując 
mu czego ma nie robić, dał odpowiednią towarzyszkę dzielą-
cą z nim jego naturę. Ustalony porządek zapewniał harmonię
i szczęście. Niestety nadszedł dzień, w którym Adam zakwe-
stionował ten porządek. Najbardziej nie spodobało mu się to, 
że był tylko stworzeniem. 
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Boga, autorytetem, strażnikiem Bożych na-
kazów, zawiódł.
Ewa powtórzyła wężowi nakaz, który Adam 
otrzymał od Boga co do spożywania owo-
ców z drzewa poznania dobra i zła, ale ten 
nie odezwał się ani słowem, nie potwierdził 
jej słów, nie zajął należnego mu miejsca.
W Piśmie Świętym wiele razy możemy prze-
czytać o mężczyznach, którzy „nie zajęli 
należnego im miejsca”. Przykładem jest 
chociażby Ezaw, który za miskę soczewicy 
sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi 
(zob. Rdz 25, 29-34). Ponieważ zaprzepaścił 
wszystkie plany, jakie miał wobec niego Bóg, 
stracił całe należne mu błogosławieństwo. 
Mimo, że żałował tego, co uczynił, prosił
i płakał, nie został wysłuchany, gdyż wcze-
śniej oddał swoje należne miejsce swojemu 
bratu (zob. Rdz 27, 30-40). Podobnie stało 
się z kapłanem Helim. Jego synowie w niego-
dziwy sposób sprawowali kapłańską służbę, 
zabierając dla siebie najlepsze części ofiar, 
które należały się Panu. Przez ich uczynki 
lud zaczął lekceważyć Boga. Ponieważ Heli 
nie zapobiegł tej sytuacji w mocy autorytetu 
naczelnego kapłana i ojca, a nawet odnosił 
korzyści z ich uczynków, gdyż, jak czytamy, 
mąż Boży zarzucił mu, że jego rodzina „tu-
czy się na najwyborniejszych z wszystkich 
darów Izraela” (por. 1 Sm 2, 29), Bóg cofnął 
błogosławieństwo dla jego domu. Zapowie-
dział, że odsunie jego ród od sprawowania 
kultu i sprowadzi na niego karę (zob. 1 Sm 
2, 30-36). Mojżesz także został ukarany za 
to, że ugiął się przed rozjuszonym tłumem 
i zamiast przemówić do skały, tak jak Pan 
tego oczekiwał, uderzył w nią dwukrotnie 
laską (zob. Lb 20, 1-13). Wolał zaufać spraw-
dzonemu sposobowi, który nie zawiódł go 
wcześniej w Rafidim (zob. Wyj 17, 5-6), 
niż Bożej obietnicy. Choć posiadał autory-
tet przywódcy, nie obronił go w stosownej 
chwili i dlatego nie wprowadził narodu wy-
branego do ziemi obiecanej. 
W przypadku Ewy konsekwencje nieposłu-
szeństwa nie tyle objęły ją samą, co dotknęły 
osobę, której winna była ratunek. Zamiast 
pomocnej dłoni, podała Adamowi zakaza-
ny owoc i przyczyniła się do jego grzechu,
a przez to do grzechu całej ludzkości. W Biblii 
mamy przykłady kobiet podobnych do Ewy. 
Dalila doprowadziła do okaleczenia Samso-
na i śmierci wielu jej pobratymców (zob. Sdz 
16, 4-5; 16-21; 30), córki Lota przyczyniły się 
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Pierre-Jules Jollivet (1803-1871), „Ewa podaje zakazany owoc Adamowi”, Pierre-Jules Jollivet (1803-1871), „Ewa podaje zakazany owoc Adamowi”, 
emaliowe malowidło na blaszanych płytach, które niegdyś zdobiły fasadęemaliowe malowidło na blaszanych płytach, które niegdyś zdobiły fasadę
kościoła pw. św. Wincentego a Paulo w Paryżu. Obecnie w Muzeum Romantyzmukościoła pw. św. Wincentego a Paulo w Paryżu. Obecnie w Muzeum Romantyzmu
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do grzechu ojca, a jego owocem były dwa 
narody wojujące z Izraelem: Moabici i Am-
monici. Batszeba miała udział w grzechu 
króla Dawida, którego skutkiem była śmierć 
jej męża i pierworodnego syna (zob. 2 Sm 
11, 2-27; 12, 7-18). W tych trzech historiach 
mężczyźni również nie postąpili zgodnie ze 
swoim autorytetem. Dwóch zgubiło upodo-
banie w pięknych kobietach, a trzeciego 
miłość do wina. Dawid i Salomon, mimo 
że byli mężami Bożymi posiadającymi na-
maszczenie i władzę, nie odwołali się do niej
w obliczu próby. Lot jako ojciec i pobożny 
mąż nie wywiązał się ze swojej roli opiekuna, 
wychowawcy i przewodnika wiary. Słowo 
Boże uczy nas, że sprzeciwienie się powoła-
niu ustanowionemu przez Boga zawsze jest 
aktem nieposłuszeństwa i sprowadza bolesne 
konsekwencje dla człowieka, jego bliskich,
a nawet całych społeczności.

Ku ocaleniu

Piąty rozdział Księgi Rodzaju przedstawia 
ród Adama. Możemy zauważyć, że jedynie 
pojedynczy potomkowie zostali wymienieni 
z imienia (zob. Rdz 5, 6-32). W ten sposób 
Słowo Boże mówi nam, że temu wyliczaniu 
towarzyszy jakiś szczególny zamysł. Pierw-
szym wymienionym potomkiem Adama jest 
Set – „obraz obrazu Boga”, a ostatnim Noe
i jego synowie, których Bóg ocalił przed poto-
pem, a potem zawarł z nimi nowe 
przymierze. Set nawiązuje jeszcze 
do czasów stworzenia, jednak Noe 
zamyka ten okres i wraz z jego 
historią wchodzimy w nowy czas: 
czas odkupienia.
Potop zniszczył wszelkie stworze-
nie na ziemi: „od człowieka do 
bydła, aż do zwierząt pełzających 
i ptactwa powietrznego; wszyst-
ko zostało doszczętnie wytępione
z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co 
z nim było w arce” (Rdz 7, 23). Gdy 
wody opadły, Bóg kazał Noemu 
wraz z rodziną wyjść na ląd oraz 
wyprowadzić wszystkie zwierzęta, 
gdyż odtąd ich zadaniem jest „roz-
mnażać się na ziemi” (zob. Rdz 8, 
15-17). Mamy tu odniesienie do 
pierwszego rozdziału Księgi Ro-
dzaju. Bóg na nowo stwarza świat, 
ale już nie ex nihilo – z niczego, ale 
z tego co już istnieje, co sam ocalił. A to, co 
ocalił, nie jest już bardzo dobre, ale skażone 
grzechem. Bóg jednak to „akceptuje”. Jesz-
cze niedawno żałował, że stworzył człowie-
ka (zob. Rdz 6, 6), lecz teraz mówi, że, choć 
„jego usposobienie jest złe już od młodości”, 
już więcej nie zniszczy swoich stworzeń z po-
wodu człowieka (zob. Rdz 8, 21). Zwierzęta 
znowu zostają poddane ludziom, jednak już 
nie w harmonii, ale zgodnie z grzesznym 
stanem mają się ich lękać i być dla nich po-
żywieniem (zob. Rdz 9, 2-3). Bóg przywołuje 
również błogosławieństwo, którym obdarzył 
Adama i Ewę: „Bądźcie płodni i mnóżcie się, 
abyście zaludnili ziemię” (Rdz 1, 28) oraz 
potwierdza wybranie człowieka, mówiąc, że 
„został stworzony na obraz Boga” (Rdz 9, 6). 
Następnie zawiera przymierze ze swoim stwo-

rzeniem: z Noem, jego rodziną oraz przyszłym 
potomstwem, a także ze wszystkimi zwierzę-
tami z arki wraz z ich potomstwem (Rdz 9, 
9-17). Skoro święty i sprawiedliwy Bóg, któ-
ry „nienawidzi wszystkich zło czyniących” 
(por. Ps 5, 6), zawarł przymierze z grzesznym 
człowiekiem i skażonym przez niego stworze-
niem, to musiał mieć ważny ku temu powód. 
Tym powodem była obietnica odkupienia, 
którą ogłosił na początku: „Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomię-
dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” 
(Rdz 3, 15). Kolejne rozdziały Księgi Rodzaju 
potwierdzają że Bóg, ocalając Noego, zaczy-
na realizować plan zmierzający do wypełnie-
nia obietnicy odkupienia. W rozdziale dziesią-
tym wymienione zostają następne pokolenia, 
z których na pierwszy plan wysuwają się po-
tomkowie Sema – protoplaści Izraelitów (zob. 
Rdz 10, 21-31), a w rozdziale jedenastym 
uprzywilejowany zostaje ród pochodzący od 
Arpachszada, syna Sema, z którego wywodzi 
się Abraham – praojciec narodu wybranego 
(zob. Rdz 11, 10-26). Później wielokrotnie 
Biblia, ilekroć przytacza rodowód któregoś 
z jej bohaterów, chce wskazać czytelniko-
wi kierunek, w którym podąża historia całej 
ludzkości. Wszystkie wydarzenia dokonujące 
się w życiu ludzi powołanych przez Boga łą-
czy jedna idea, z góry ustalony cel. Tym celem 
jest odkupienie. Na początku bycie obrazem 

Boga wiązało się z aktem stworzenia, jednak, 
gdy człowiek zgrzeszył, nastąpiła nowa era 
– era odkupienia. Dlatego Słowo Boże mówi 
o Secie, który otrzymuje od ojca szczególne 
dziedzictwo – obraz Boga, a następnie wplata 
to dziedzictwo w konkretną linią pokrewień-
stwa. Na jej końcu umieszcza osoby przezna-
czone do tego, by doświadczyły przedsmaku 
obietnicy odkupienia, którym jest ocalenie 
przed potopem. Noe i jego synowie stają 
się zarzewiem nowego życia na ziemi, które, 
choć nie jest wolne od grzechu Adama, kon-
tynuuje jego dziedzictwo w zupełnie odmien-
nej rzeczywistości. Jej znakiem jest przymierze 
zawarte między Stwórcą a Jego stworzeniem. 
Bóg zaczął realizować swój plan odkupie-
nia, wybierając kolejno ludzi, którzy mają 
zapowiedzieć najważniejszego człowieka,

jaki kiedykolwiek istniał – Jezusa Chrystusa.  
On przywróci właściwy obraz Boga w czło-
wieku.

Jezus jest wypełnieniem obietnicy

Św. Łukasz w trzecim rozdziale Ewangelii za-
mieścił genealogię Jezusa (zob. Łk 3, 36-38). 
Przedstawia Go jako potomka Adama, Seta, 
Noego, Sema i Arpachszeda oraz mężów Bo-
żych, którzy wypełnili ważne zadania w dzie-
jach narodu wybranego, m.in. Abrahama, 
Judy, Dawida, Zorobabela, przywódcy Izraela 
w odbudowie ołtarza i fundamentów Świą-
tyni Pańskiej oraz proroka Amosa, zwiastuna 
odnowienia i umocnienia królestwa Dawida 
(zob. Am 11-15). Mamy tu do czynienia z ce-
lowym zabiegiem, którego zadaniem jest po-
móc czytelnikowi zrozumieć pewną prawdę. 
Przywołując Noego, św. Łukasz kieruje nasze 
myśli ku Bożej obietnicy i przymierzu zawar-
tym między Stwórcą a Jego stworzeniem. 
Podobnie, gdy wspomina Arpachszada, któ-
rego potomek będzie nazywany ojcem naro-
du wybranego, odwołuje się do Bożego pla-
nu odkupienia. Według św. Łukasza Jezus, 
który zamyka rodowód „ocaleńców”, królów 
i proroków, jest wypełnieniem tego planu. 
Ale nie tylko umiejscowienie Jezusa wskazu-
je na tę prawdę. Ewangelista bowiem już na 
początku drugiego zdania sugeruje, że Józef 
był jedynie uznany za ojca Jezusa (zob. Łk 3, 

23). Z pierwszego rozdziału 
Ewangelii wiemy natomiast, 
że Jego matką była kobieta 
o imieniu Maryja. Mamy tu 
zatem wskazówkę, że Jezus 
jest przede wszystkim „po-
tomkiem niewiasty”. Słowo 
Boże mówi nam, że potom-
kowie mężczyzny dziedziczą 
obietnice, lecz ich wypełnie-
nie nastąpi przez potom-
stwo kobiety zgodnie ze 
słowami: „potomstwo nie-
wiasty zmiażdży ci głowę” 
(por. Rdz 3, 15). Jezus jest 
zatem spadkobiercą obiet-
nic ze strony przybranego 
ojca – Józefa, ale jest też 
kimś więcej – On te obiet-
nice wypełnia. Ponadto św. 
Łukasz w rodowodzie Je-
zusa łączy Go z Adamem.

W ten sposób akcentuje podobieństwa i róż-
nice obu. Jeden z nich rozpoczyna pewną hi-
storię, a drugi ją kończy. Zarówno pierwszy, 
jak i drugi nie ma ziemskiego ojca. Oboje są 
synami Boga jednak w odmienny sposób: 
pierwszy poprzez akt stworzenia, drugi po-
przez fakt narodzenia z „mocy Najwyższego” 
(Łk 1, 35). Adam przez grzech jest przyczyną 
odkupienia, Jezus jako „nie syn” Józefa nie 
dziedziczy grzechu Adama i jako „potomek 
niewiasty” jest sprawcą odkupienia. Gene-
alogia św. Łukasza ma zatem dwa bieguny. 
Między nimi rozgrywają się całe dzieje ludz-
kości, które swój punkt kulminacyjny osiąga-
ją właśnie w Jezusie. Myśl tę jeszcze szerzej 
w swoich listach ukaże św. Paweł, którego 
uczniem był wszak św. Łukasz.

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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W piątek, 29 kwietnia w Komendzie Portu Wojennego Gdynia odbyły 
się obchody 96. rocznicy powstania jednostki.

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, którą obchodzimy 3 maja, nawiązuje do 
naszej burzliwej historii, w której losy Ojczyzny i nas samych powierzaliśmy opiece 
Maryi, tak bardzo wierząc w Jej wstawiennictwo. Należy tu przytoczyć bohaterską 
obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., śluby króla Jana Kazimierza, który 
oddał nasz kraj we władanie Matki Bożej, ogłaszając ją Patronką Królestwa Polskie-
go oraz uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

Gdynia: 96. rocznica Komendy Portu WojennegoGdynia: 96. rocznica Komendy Portu Wojennego

Odpust w parafi i garnizonowej w RzeszowieOdpust w parafi i garnizonowej w Rzeszowie

Podczas uroczystego Apelu 
Pamięci przed pomnikiem 
generała brygady Stanisława 
Dąbka, zgromadzeni oddali 
cześć i hołd żołnierzom, któ-
rzy w latach 1919-1939 wal-
czyli o wolną i niepodległą 
Polskę. W dalszej części rocz-
nicowych obchodów, pod-
czas uroczystego apelu przy 
basenie portowym nr IX, zo-
stał odczytany rozkaz okolicz-
nościowy komendanta Por-
tu Wojennego. Odbyła się także ceremonia 
wręczenia aktów mianowania na kolejne 
stopnie wojskowe.
Obchody święta Komendy Portu Wojennego 
Gdynia zakończyła uroczysta zbiórka w klu-
bie 3. Flotylli Okrętów podczas której wyróż-
nionym zostały wręczone listy gratulacyjne, 

Dziewicy i Św. Marcina Biskupa i Męczennika 
w Zagnańsku, w diecezji kieleckiej.
Na początku Mszy św. został uroczyście wpro-
wadzony sztandar 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich i odśpiewano hymn narodowy.
Następnie ks. ppłk Władysław Maciej Kozic-

ki – obecny proboszcz powitał 
wszystkich zebranych na uroczy-
stości odpustowej i zaprosił do 
wspólnej modlitwy.
We Mszy świętej wzięli udział 
oficerowie i podoficerowie, żoł-
nierze, rodziny wojskowe, kom-
batanci oraz parafianie i sym-
patycy kościoła garnizonowego
w Rzeszowie.
W homilii Ks. Skrzyniarz wskazał, 
że historia parafii nierozłącznie 
związana jest z kultem maryj-
nym i etosem żołnierza polskie-
go. – Przez wieki kult Matki Bo-

żej rozwija się na ziemiach polskich. Kolejne 
objawienia maryjne i sanktuaria potwierdzają 
szczególną więź naszych przodków z Mary-
ją. Szczególnie Maryję umiłowało rycerstwo 
polskie z czasów średniowiecza. Pierwszym 
hymnem bowiem tegoż rycerstwa była Bogu-
rodzica. Z ryngrafem Maryi na piersi szli w bój
o wolną Ojczyznę rycerze Łokietka, Jagiełły, 
Sobieskiego, obrońcy Jasnej Góry, żołnierze 
Legionów Polskich we Włoszech, powstańcy 
listopadowi i styczniowi, żołnierze Piłsudskie-
go i Hallera, bohaterowie wojny bolszewickiej,
a także żołnierze września 1939 r. – wymieniał.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w 
Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej Mszą świętą w intencji ka-
dry i pracowników wojska Komendy Portu 
Wojennego Gdynia. Przewodniczył jej ks. 
kmdr por. Zbigniew Rećko, dziekan Mary-
narki Wojennej. Eucharystie koncelebrowali 
ks. kmdr por. Radosław Michnowski i ks. por. 
Piotr Listopad. Ten ostatni, jako kapelan ko-
mendy, wygłosił okolicznościowe kazanie.
Po zakończeniu Eucharystii miało miejsce 
odsłonięcie pomnika patrona jednostki, gen. 
bryg. Stanisława Dąbka. Uroczystość odbyła 
się na dziedzińcu budynku Komendy Portu 
Wojennego Gdynia. Obelisk odsłonił jeden 
z ostatnich żołnierzy walczących w obro-
nie Kępy Oksywskiej u boku płk. Stanisława 
Dąbka, kapitan Aleksander Pawelec. Następ-
nie jego poświęcenia dokonał ks. kmdr por. 
Zbigniew Rećko. 

Nasz naród chlubi się szczególną miłością do 
Maryi – Matki Jezusa Chrystusa.
Swoją miłość do Matki Bożej Polacy wypo-
wiadali w budowaniu świątyń pod Jej we-
zwaniem. Prawie połowa polskich kościołów 
dedykowana jest Maryi.

Również i Kościół Garnizonowy w Rzeszowie 
nosząc wezwanie Matki Bożej Królowej Polski 
jest miejscem, w którym z wielką wdzięczno-
ścią gromadzą się wierni, przynosząc do Maryi 
swoje radości i smutki, doznając przy tym wie-
lu łask, siły i pokrzepienia.
W tym roku odpust odbył się w tej parafii
w Wigilię Uroczystości Matki Bożej Królowej 
Polski, w poniedziałek 2 maja.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił ks. płk Tadeusz Skrzy-
niarz, proboszcz tejże parafii w latach 1997-
2001, obecnie proboszcz w parafii Św. Rozalii 

zdjęcia na tle sztandaru KPW Gdynia, odznaki 
pamiątkowe i medale rocznicowe. Po okolicz-
nościowych wystąpieniach gości miała miej-
sce projekcja slajdów ze zdjęciami prezentu-
jących KPW Gdynia. Uroczystości zakończył 
występ Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera”.                                Z.R.
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Ks. Kozicki podkreślił, że wierni Bogu i Maryi 
byli żołnierze generałów Władysława Ander-
sa, Stanisława Maczka, Stanisława Sosabow-
skiego, czy Mieczysława Boruty-Spiechowicza, 
a także żołnierze armii Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, harcerze i Powstańcy Warszawscy, 
a później również Żołnierze Niezłomni, którzy 
do końca manifestowali swe przywiązanie do 
hasła: Bóg, Honor i Ojczyzna. – Uczmy się od 
naszych przodków, by wtedy gdy przyjdzie 
zagrożenie zwracać się do Boga i Maryi. Na-
śladujmy ich w miłości do Ojczyzny, za którą 
przelewali krew na tylu frontach. Dziś Polska, 
Europa i świat w czasach terroryzmu, szaleją-
cego fundamentalizmu ateistycznego potrze-
buje czytelnego świadectwa wiary i przywiąza-
nia do tradycji narodu polskiego – zachęcał.
Podkreślił, że każdy ochrzczony jest dziś na 
froncie walki o tożsamość chrześcijańską i na-
rodową. – Miłość do Maryi zobowiązuje nas 
do odważnego przeciwstawiania się zagroże-
niom utraty suwerenności Państwa Polskiego.
Niech ta dzisiejsza Uroczystość Matki Bożej 
Królowej Polski nie będzie tylko kolejnym dłu-
gim weekendem, ale będzie przede wszystkim 
takim czasem, w którym na nowo przeżywać 
będziemy swoją historię, tradycję, wiarę i pa-
triotyzm – zakończył Kaznodzieja.
Mszę świętą odpustową koncelebrowali ks. 
ppłk Władysław Maciej Kozicki, proboszcz 
parafii i kapelan Garnizonu Rzeszów, emery-
towany proboszcz ks. mjr. rez. Marian Homa, 
a także kapłani z Dekanatu Rzeszów – Połu-
dnie na czele z jego dziekanem, ks. Józefem 
Stanowskim oraz ks. Stanisławem Słowikiem, 
dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Po Mszy świętej wierni zgromadzeni na od-
puście mogli posilić się wojskową grochówką. 
Całość Uroczystości transmitowało Diecezjal-
ne Radio Via.

Ks. Paweł Liszka Zdjęcie: Piotr Rakowski
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Kosowo
6 maja w Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo odbył się uroczysty apel upa-
miętniający 71. rocznicę Narodowego Dnia Zwycięstwa. Była to również okazja, aby wręczyć 
medale NATO „W Służbie Pokoju i Wolności” w ramach Międzynarodowych Sił Pokojowych 
w Kosowie żołnierzom i pracownikom wojska, którzy z przyczyn służbowych nie mogli 
uczestniczyć w „Medal Parade” w dniu 3 maja bieżącego roku. Po apelu w kaplicy pw. św. 
Krzysztofa odbyło się nabożeństwo w intencji żołnierzy poległych w czasie II Wojny Świa-
towej, któremu przewodniczył ks. por. Maciej Kalinowski, kapelan XXXIII zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Kosowie oraz kpt. Day Lee, kapelan kontyngentu amerykań-
skiego. W ceremonii udział wzięli m.in. ppłk Thomas Ehrhart, dowódca FCP (ang. Forward 
Command Post) oraz ppłk Dariusz Dróżdż, dowódca PKW Kosowo.                               D.G.

Anielin
Obchody 76. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, dowódcy Od-
działu Wydzielonego Wojska Polskiego, rozpoczęły się 30 kwietnia Mszą św. sprawowa-
ną przy szańcu „Hubala” pod przewodnictwem ks. płk. Grzegorza Krupskiego, dziekana 
Wojsk Lądowych. Homilię wygłosił ks. por. Adam Tur, kapelan 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. – Jako dowódca major Dobrzański był dla żoł-
nierzy pasterzem, a nie najemnikiem. Po klęsce wrześniowej podjął decyzję, by w Górach 
Świętokrzyskich kontynuować walkę. Potem przeniósł się w Opoczyńskie. Porażki Niem-
ców spowodowały działania odwetowe, pacyfikacje i mordy na ludności cywilnej. Major 
mocno to przeżywał. Obwiniał siebie za śmierć niewinnych ludzi. Ale trwał ze swym od-
działem aż do dnia, gdy tutaj oddał życie za ojczyznę – powiedział. W trakcie obchodów 
odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął patronat honorowy nad uroczy-
stościami. Zaapelował w nim, by „wszystkie nasze wysiłki przyczyniały się do wypełnienia 
testamentu wolnej Polski, który pozostawili nam Hubalczycy i którego dzisiaj my tu żyjący
jesteśmy depozytariuszami”.                                                                                       KAI

Żagań
Drużyna Harcerska im. 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Bredy 6 maja 
odwiedziła pancerną stolicę Polski – Żagań. Młodzi harcerze i harcerki spotkali się z żołnie-
rzami Czarnej Dywizji oraz ich dowódcą gen. dyw. Jarosławem Miką. Mieli okazję poznać 
główny sprzęt dywizji zaprezentowany przez żołnierzy 34. Brygady Kawalerii Pancernej, któ-
ra dziedziczy tradycje ósmego i dziewiątego Batalionu Strzelców z 3. Brygady 1. Polskiej Dy-
wizji Pancernej. Uczestniczyli także w lekcji muzealnej w Sali Tradycji. Wspólnie z dowódcą 
Czarnej Dywizji zapalili znicze przed pomnikiem gen. Stanisława Maczka.                     W.K.

Radom
Mszą św. sprawowaną 2 maja w kościele garnizonowym pw. św. Stanisława Biskupa w in-
tencji ofiar II wojny światowej, więźniów obozów koncentracyjnych oraz uczniów i pracowni-
ków Zespołu Szkół Ekonomicznych rozpoczęły się obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, duszpasterza i wychowawcy młodzieży oraz zasłużonego 
nauczyciela szkoły, który zginął 2 maja 1941 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Eucha-
rystii przewodniczył ks. mjr Krzysztof Smoleń, proboszcz parafii. Wspólnie modlili się bliscy 
bł. ks. Strzeleckiego, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Kupców Polskich, młodzież i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz miesz-
kańcy Radomia. W kościele stanęły poczty sztandarowe ze sztandarem poświęconym przez 
bł. ks. Strzeleckiego oraz sztandarem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku b. Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, który poświęcił św. Jan 
Paweł II. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do kaplicy św. Maksymiliana Kolbe,
gdzie złożono kwiaty przy tablicy bł. ks. Strzeleckiego.                                                B. B-Z.

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Legionowo
W parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Legionowie 29 
kwietnia odbyły się uroczystości z okazji 
Święta Narodowego Centrum Kryptologii. 
Na początku Mszy św. odczytano życzenia 
biskupa polowego Józefa Guzdka skiero-
wane na ręce Tomasza Mikołajewskiego, 
dyrektora Centrum. Eucharystii przewod-
niczył ks. płk Zenon Pawelak, proboszcz 
parafii, który w homilii zwrócił uwagę, że 
każdy żołnierz jest potrzebny „wielkiej ma-
chinie, której na imię armia”, zarówno ten, 
który swoim umysłem potrafi „rozwikłać 
najskrytsze tajemnice szyfrów”, jak i ten, 
który oznacza się sprawnością fizyczną
„w osiąganiu gotowości bojowych na po-
ligonowych polach”. Na zakończenie uro-
czystości zostały złożone życzenia wszyst-
kim przybyłym żołnierzom i pracownikom 
wojska.                                               M.K

Warszawa
Gen. Salvatore Farina, dowódca Sojuszni-
czego Dowództwa Sił Połączonych Bruns-
sum, 28 kwietnia przybył z wizytą do ka-
tery polowej. W towarzystwie ks. płk. SG 
Zbigniewa Kępy, notariusza i rzecznika 
Ordynariatu Polowego, a także gen. bryg. 
Marka Sobiechowskiego, oficerów Do-
wództwa Sił Połączonych NATO w Bruns-
sum oraz Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego zwiedził znajdujące się w pod-
ziemiach świątyni Muzeum Ordynariatu 
Polowego. Szczególne wrażenie zrobiły na 
generale Farinie pamiątki związane z po-
sługą kapelanów w Bitwie o Monte Cassi-
no oraz Kaplica Katyńska, w której znajdu-
ją się nazwiska zamordowanych oficerów 
polskich na Wschodzie. „Składam hołd ka-
pelanom, żołnierzom i wszystkim Polakom 
za odwagę, wyznawane wartości, deter-
minację, walkę o wolność i sprawiedliwość 
oraz postęp, dzięki któremu świat staje się 
lepszym” – napisał w księdze pamiątkowej 
muzeum. Ks. płk. Zbigniew Kępa wręczył 
mu na pamiątkę wizyty album prezentują-
cy historię katedry polowej.
Gen. Salvatore Farina przebywał w Polsce 
na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, w związku z ćwicze-
niami Trident Joust 2016, pozwalającymi 
Wielonarodowemu Korpusowi Północno-
Wschodniemu w Szczecinie na sprawdze-
nie systemu dowodzenia nad komponen-
tami tzw. szpicy w północno-wschodniej 
Europie.                                               kes
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