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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA LIPIECLIPIEC
Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną 
głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.

Numer zamknięto 13 lipca 2016 r.

Na okładce: Te miejsca odwiedzą 

przedstawiciele młodzieży wojskowej 

uczestniczący w ŚDM w Krakowie

w dniach 24-31 lipca

Welcome
Browsing the pages of Nasza Służba, our readers may notice that 
some part of this issue are translated into English. As you might 
guess this has to do because of World Youth Day, which will take 
place in a few days in Krakow. Our guests come to us from differ-
ent parts of the world. These few days in Poland are an opportunity 
to pray together and also to convinced of our hospitality, get to 
know our history and tradition. Military pilgrims will participate in 
the central celebrations of World Youth Day in Krakow and, thanks 
to the cooperation of the Military Ordinariate with numerous insti-
tutions, we managed to organize days in our diocese. Our friends 
will visit the Polish Army Museum, the Warsaw Rising Museum, the 
Museum of Katyń, the Sanctuary at the Jasna Gora, Wadowice and 
German extermination camp Auschwitz. We want them picking up 
the Nasza Słuzba they know part of our social life, which is associ-
ated with the pastoral care of the military. Our magazine is for deep-
ening spirituality and knowledge of the military chaplaincy.

The motto of the Military World Youth Days are the words taken 
from Exodus: ‘The Lord is my banner’. Fr. Maciej Śliwa, coordinator 
of World Youth Day at the Military Ordinariate, in an interview on 
the opposite page emphasizes that - the banner is a sacred issue for 
a soldier. This phrase wonderfully also refers to our Polish tradition, 
according to which on the banners embroidered motto consisting 
of three words: God-Honour-Fatherland. Beautiful and meaningful 
convergence, showing that in human life, God must always come 
first.

Dear guests, this year the pastoral care of military celebrates the 
25th anniversary of the restoration, after the force imposed on the 
communist regime, during which the profession of faith and the 
performance of military service required a lot of courage. Going to 
church, joining the Holy Communion, baptism, it all could hinder 
the promotion, forced to move to another garrison and even break 
a career. However, the army has shown that it cannot be separated 
from their roots. With pride, as well as the military standard, many 
families defended religion and belief in their homes.

Today, we can meet together at the Field of Mercy, watch and pray 
with the Holy Father Pope Francis for peace in our world. Thank you 
that you accepted our invitation, thank you, that you are with us. 
Dear friends, we hope that the time spent in our country will long 
remain in your memory.

Best wishes,
Editorial staff of Nasza Służba

W kościołach archidiecezji krakowskiej odczytywano w niedzielę 10 lipca list pasterski kardynała Stanisława Dziwisza 
przed Światowymi Dniami Młodzieży. „Włączcie się solidarnie w to wydarzenie. Przyjedźcie wszyscy na spotkanie
z papieżem. Niech zapełnią się Krakowskie Błonia, a potem podkrakowskie Brzegi. Miejsca nie zabraknie dla nikogo!” 
– napisał między innymi metropolita krakowski.
Kard. Dziwisz wskazał, że chrześcijanie są wezwani do pójścia za Jezusem w sposób radykalny. „Światowe Dni Mło-
dzieży, które wkrótce rozpoczną się w Krakowie, domagają się pełnego zaangażowania każdego ucznia Chrystusa, zarówno ludzi młodych, jak
i dorosłych” – czytamy w liście.
Metropolita krakowski skierował do wszystkich gorący apel o pełną mobilizację w ostatnich dniach przygotowań do niezwykłego święta młodych
w Krakowie i podziękował tym, którzy tę sprawę traktują jak swoją własną.
Metropolita zaznaczył, że ważne jest dobre zrozumienie hasła tegorocznego ŚDM – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
„Modlę się, aby nikomu z nas nie zabrakło wyobraźni miłosierdzia, o której mówił św. Jan Paweł II na krakowskich Błoniach i aby błogosławieństwo, 
obiecane przez Chrystusa miłosiernego, spłynęło na każdego człowieka i każdą rodzinę, na każdą wspólnotę parafi alną i na wszystkich, którzy zgro-
madzą się w Krakowie, aby wielbić Boga” – zapewnił.

za KAI

Miejsca nie zabraknie dla nikogo

Witamy!
Przeglądając strony naszego dwutygodnika Czytelnicy zauważą, 
że część tego numeru została przetłumaczona na język angielski. 
Jak łatwo się domyślić ma to związek ze Światowymi Dniami Mło-
dzieży, które odbędą się już za kilka dni w Krakowie. Nasi goście 
przyjadą do nas z wielu stron świata. Te kilka dni w Polsce to okazja 
przede wszystkim do wspólnej modlitwy, ale także do tego, aby 
przekonali się o naszej gościnności, poznali naszą historię i tradycję. 
Pielgrzymi w mundurach nie tylko będą uczestniczyć w centralnych 
uroczystościach Światowych Dni Młodzieży, ale dzięki współpracy 
Ordynariatu Polowego z licznymi instytucjami  udało się zorganizo-
wać Dni w diecezji, dzięki którym nasi przyjaciele odwiedzą m.in. 
Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Katyńskie, Sanktuarium na Jasnej Górze, Wadowice, tak-
że niemiecki obóz zagłady Auschwitz. Chcemy, aby biorąc do ręki 
„Naszą Służbę” poznali wycinek naszego życia społecznego, który 
związany jest z duszpasterstwem wojskowym. Nasze czasopismo 
służy pogłębianiu duchowości i wiedzy na temat duszpasterstwa 
wojskowego. 

Hasłem Wojskowych Światowych Dni Młodzieży są słowa zaczerp-
nięte z Księgi Wyjścia: „Pan jest moim sztandarem”. Ks. Maciej Śli-
wa, koordynator ŚDM w Ordynariacie podkreśla, w zamieszczonej 
na sąsiedniej stronie rozmowie, że – sztandar jest dla żołnierza 
sprawą świętą. To hasło pięknie nawiązuje także do naszej polskiej 
tradycji, według której na sztandarach wyszywano dewizę, skła-
dającą się z trzech słów: Bóg-Honor-Ojczyzna. Piękna i znacząca 
zbieżność, pokazująca, że jeśli w życiu człowieka Pan Bóg jest na 
pierwszym miejscu, to cała reszta jest na właściwyn miejscu.

Drodzy Goście, w tym roku duszpasterstwo wojskowe obchodzi 
25-lecie przywrócenia po okresie siłą narzuconego ustroju komuni-
stycznego, w trakcie którego wyznawanie wiary i pełnienie służby 
w wojsku wymagały wiele odwagi. Chodzenie do kościoła, przystę-
powanie do Komunii Świętej, chrzest dziecka, to wszystko mogło 
utrudnić awans, zmusić do przenosin do innego garnizonu, a na-
wet złamać karierę. Jednak wojsko pokazało, że nie da się oddzielić 
od swoich korzeni. Z dumą, podobnie jak wojskowego sztandaru, 
wiele rodzin broniło religii i wiary w swoich domach. 

Dziś wspólnie możemy spotkać się z wami na Polu Miłosierdzia, 
czuwać i modlić się z Ojcem Świętym Franciszkiem o pokój na świe-
cie. Dziękujemy, że przyjęliście zaproszenie, dziękujemy, że z nami 
jesteście. Mamy nadzieję, Drodzy Przyjaciele, że spędzone w na-
szym kraju chwile pozostaną na długo w waszej pamięci. 

Redakcja „Naszej Służby”
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Pod jednym sztandaremPod jednym sztandarem
– Światowe Dni Młodzieży to zaproszenie, szansa i zadanie – mówi ks. kpt 
Maciej Śliwa, koordynator wojskowej grupy Światowych Dni Młodzieży.
W rozmowie z Krzysztofem Stępkowskim ks. Śliwa opowiada o organizacji
i programie zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Polsce. 

Skąd pomysł na to, żeby w Światowych 
Dniach Młodzieży uczestniczyli żołnie-
rze i to nie tylko z Polski?
– Udział specjalnej żołnierskiej grupy w Świa-
towych Dniach Młodzieży nie jest niczym 
nowym. Od kilku ostatnich ŚDM młodzież 
wojskowa spotykała się razem, było tak na 
przykład w Rzymie, Kolonii, czy w Madrycie. 
W tym ostatnim spotkaniu uczestniczyłem
z ks. mjr. Robertem Krzysztofiakiem oraz 
grupą naszych podchorążych ze szkół oficer-
skich: Akademii Marynarki Wojennej, Woj-
skowej Akademii Technicznej, Wyższej Szko-
ły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Zatem 
po ogłoszeniu przez Ojca Świętego Francisz-
ka w Rio miejsca następnych Światowych Dni 
Młodzieży, było dla nas oczywiste, że chcemy 
zaprosić naszych przyjaciół do Polski.

Ordynariat dysponuje licznymi kon-
taktami, ilu zatem żołnierzy i z jakich 
państw będzie uczestniczyć w Świa-
towych Dniach Młodzieży? O ile wiem 
brać w nich będzie udział także duża 
grupa polskich żołnierzy… 
– Jako diecezja polowa podjęliśmy się or-
ganizacji części wojskowej Światowych Dni 
Młodzieży 2016 (po ang. Military World 
Youth Days 2016) oraz zaprosiliśmy mło-
dzież z armii państw należących do Organi-
zacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 
i Unii Europejskiej, ale nie tylko. Pozytywnie 
na nasze zaproszenie odpowiedziały: Au-
stria, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Nowa 
Zelandia, Słowacja, USA, Wielka Brytania
i Włochy. W sumie do Warszawy i Krakowa 
przyjedzie ponad 300 osób z zagranicy oraz 
400 żołnierzy z Polski. Będą to żołnierze, 
młodzież ze szkół wojskowych oraz ich ka-
pelani. Będą im towarzyszyć niektórzy bisku-
pi i naczelni kapelani, m.in. biskupi polowy 
Stanów Zjednoczonych abp Timothy Broglio, 
biskup polowy Francji bp Luc Ravel oraz bp 
austriacki Werner Freistetter oraz bp polowy 
armii Słowacji Franciszek Rabek.

Grupa wojskowa weźmie udział w ŚDM 
pod hasłem: „Pan moim sztandarem”? 
Skąd pomysł na takie właśnie hasło?
– Z myślą o pielgrzymach przyjeżdżających 
na pierwszą część Światowych Dni Młodzie-
ży 2016, czyli tzw. dni w diecezjach, każda 
polska diecezja przyjęła nazwę krainy biblij-
nej świadczącą o Bożej Miłości i ważną w hi-
storii Zbawienia. Idąc przez tę krainę zdąża-

my w kierunku Pola Miłosierdzia w Krakowie 
– Campus Misericordiae.
Wpisując się w tę koncepcję, Ordynariat Po-
lowy przyjął nazwę biblijną: Refidim. Jest to 
miejsce opisywane w 17 rozdziale Księgi Wyj-
ścia, w którym rozegrała się bitwa między 
Izraelitami i Amalekitami. Po zwycięstwie Izra-
elitów, Mojżesz zbudował tam ołtarz, który 
nazwał Jahwe-Nissi – „Jahwe [Pan] jest moim 
sztandarem” (po ang. „Lord is my banner”).
Myślę, że to świetnie pasuje do nas wojsko-
wych. Sztandar jest świętością dla każdego 
żołnierza. Każdy z narodów identyfikuje się ze 
swoimi barwami, ze swoją flagą, jest to znak 
rozpoznawczy na lądzie, w powietrzu i na wo-
dzie. Jako żołnierze przysięgamy na sztandar 
(„sztandaru wojskowego bronić” – to frag-
ment żołnierskiej przysięgi), podczas najważ-
niejszych uroczystości państwowych i wojsko-
wych jest on zawsze na pierwszym miejscu. 
Na potrzeby Światowych Dni Młodzieży 
powstało także logo, którego autorem jest 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W prostokąt wrysowane zostały flagi państw, 
których przedstawiciele obecni będą na woj-
skowej części Światowych Dni Młodzieży. 
Umieszczony został także skrót MIL WYD 
2016 (Military World Youth Days 2016 – czyli 
Wojskowe Światowe Dni Młodzieży 2016),
a także hasło, o którym już wspominałem.

Proszę powiedzieć, jaki będzie program 
grupy wojskowej podczas ŚDM?
– Na początku zaprosiliśmy naszych gości do 
Warszawy. Chcemy pokazać im naszą stolicę, 
historię naszego kraju i tradycję oręża polskie-
go. Rozpoczniemy spotkanie od tradycyjnego 
wojskowego powitania. Przyjęło się, że zagra-
niczne delegacje wojskowych składają kwiaty 
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Nasi 
goście przybywający na Światowe Dni Mło-
dzieży uczynią podobnie. 24 lipca ich przed-
stawiciele złożą kwiaty w tym wyjątkowym 
miejscu. Punktem kulminacyjnym tego dnia 
będzie Msza św. w intencji pokoju na świecie 
koncelebrowana przez ordynariuszy wojsko-
wych pod przewodnictwem biskupa polowe-
go Józefa Guzdka. Po niej na pl. Krasińskich 
odbędzie się ceremonia wciągnięcia flagi 
wojskowej części ŚDM na maszt. W kolej-
nych dniach odwiedzimy Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Stare Miasto, Zamek Królew-
ski, Muzeum Wojska Polskiego oraz otwarte
w ubiegłym roku Muzeum Katyńskie. Chcemy, 
żeby poprzez pobyt w Warszawie nasi przyja-
ciele zapoznali się z historią Polski. W czasie 
dni w diecezjach pokażemy też pielgrzymom 
wojskowym nasze narodowe sanktuarium na 
Jasnej Górze, miejsce narodzin i chrztu Jana 
Pawła II – Wadowice oraz niemiecki obóz za-
głady Auschwitz. W środę 27 lipca dojedziemy 
do Krakowa, aby uczestniczyć ze wszystkimi 

pielgrzymami w oficjalnym programie Świa-
towych Dni Młodzieży. Wojskowi pielgrzymi 
będą uczestniczyć m.in. w Drodze Krzyżowej, 
czuwaniu z Ojcem Świętym oraz Mszy posła-
nia. W czwartek i piątek podczas ŚDM będą 
uczestniczyli w katechezach wygłoszonych
w ich ojczystych językach.

Brał Ksiądz udział w ŚDM w Madrycie, 
proszę powiedzieć, nawiązując do tam-
tych doświadczeń, jakie korzyści dla 
wojska płyną ze ŚDM i spotkania z Oj-
cem Świętym?
– Światowe Dni Młodzieży to zaproszenie, 
szansa i zadanie. Zaproszenie do wspólnej 
modlitwy i doświadczenia powszechności Ko-
ścioła. Szansa, by nawiązać nowe znajomości 
i kontakty, spotkać się z kolegami i koleżanka-
mi w innym miejscu niż tylko poligon, czy na 
ćwiczeniach wojskowych; podzielić się swoim 
doświadczeniem i przeżywaniem wiary, ale 
również zapoznać i podzielić się naszą trady-
cją, kulturą i historią z rówieśnikami z innych 
państw. Myślę, że takie kontakty bardzo za-
procentują w przyszłości. ŚDM to także zada-
nie, aby szansy i zaproszenia nie zmarnować.

Czego Ksiądz się spodziewa po wizycie 
papieskiej w naszym kraju?
– Papież nas bardzo wypromował wybierając 
Polskę na miejsce kolejnych Światowych Dni 
Młodzieży. Wszystkie oczy Kościoła, a szcze-
gólnie młodych skierowane są od trzech lat 
w naszą stronę. Myślę, że Papież Franciszek 
chciał pokazać całemu światu, ale również 
nam, jak wiele mamy do zaoferowania. Poza 
historią i kulturą, ważne jest bogate duchowe 
dziedzictwo, którym warto i należy się dzie-
lić. Myślę, że Ojciec Święty przyjedzie do nas 
z przesłaniem przypomnienia o miłości mi-
łosiernej, życia według zasad Ewangelii, ale 
mam też nadzieję, że Jego wizyta w naszym 
kraju przysłuży się sprawie jedności, której tak 
bardzo dziś potrzebujemy.

Jak należy przeżyć Światowe Dni Mło-
dzieży?
– Życzę wszystkim, by nie stracili tej wyjąt-
kowej dla nas Polaków szansy. Na spotkania 
i te małe, i te duże. Małe z gośćmi, którzy 
do nas przyjadą, i duże z Bogiem bogatym 
w miłosierdzie. Każde z nich może przynieść 
owoce, nowe szanse. Cieszmy się i korzystaj-
my z nich. Niech jednoczy nas hasło, które 
przyświeca naszej wojskowej grupie: „Pan 
jest moim sztandarem”. 
– Dziękuję za rozmowę

Ks. kpt. Maciej Śliwa, (ur. 1983) w duszpa-
sterstwie wojskowym od 2007 roku, wice-
kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego i szef 
sekretariatu biskupa polowego. 
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Jan Matejko,Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem  Bitwa pod Grunwaldem (1875-1878)(1875-1878)

This text was created with participants of 21st WYD in mind, comers from various 
directions of the world. Dear friends, it can happen that you may see our new-
spaper which is addressed to community of Military Ordinariate, which serves in 
Polish Army and military services.

Millennium of faithMillennium of faith
and military service for homelandand military service for homeland

Signpost for future generations
This year Polish nation celebrates the 1059th 
anniversary of baptism of Poland. The biggest 
event in history. Thanks to it, our homeland 
became the land of Christ and His Church. 
Mieszko I, a member of the Piast dynasty, 
the ruler of the Slavic Polans, has made that 
decision in 966. By doing this, he incorpo-
rated his country to Western culture where 
Poland still is. He converted to Christianity by 
mediation of Czech Republic. At the close of 
his life he dedicated his country to st. Peter, 
the Pope (by Dagome iudex document). It 
was a signpost for future generations, reg-
ulation of allegiance and unity with Rome 
Bishops, successors of st. Peter. Redeemed 
at road of millennium. During reigns of 
Bolesław I the Brave, the son of Mieszko I, 
the first king of Poland (1025), canonisation 
of st. Wojciech, bishop of Prague, apostle 
of pagan Prussia, assassinated in 997. In 
1000 at Martyr’s grave a famous Congress 
of Gniezno took part, and meeting of em-
peror Otto III with prince Bolesław. During 
this event the idea of reintroducing Imper-
ium Christi came up – it was a community of 
those who proceed after the cross, the four 
regions of that Europe: Gaul (France), Ger-
mania (Germany), Roma (Italy) and Sclavinia 
(Slavic area), but it was crossed out by sud-
den death of emperor. As a result, Gniezno 
metropolis subjected to the Bishop of Rome 
was established.
The Piast dynasty was ruling over Poland 
for almost 400 years. It was time of civiliza-

tion and Christianization; creation Christian 
identity and also long-lasting partitions of 
country; reintroducing Kingdom of Poland 
by act of coronation of prince Władysław 
the Elbow-high (1320), reign of Casimir the 
Great who rebuilt his kingdom and it became 
prosperous and wealthy, and in addition, 
connecting Kingdom of Poland with Galicia 
together with Lviv, city semper fidelis.
This was harsh time: assassination of st. 
Stanisław of Szczepanów because of Bole-
slaw I the Brave order, he was a predeces-
sor of Karol Wojtyła for capital of Cracowian 
Bishops, defender of high principles and he 
was quickly canonised as one of the main 
Polish patrons, like st. Wojciech. It was 
also time of opening the Piast boundaries 
for Jews, that were present in Poland until 
XX century holocaust – things done by the 
Nazi Germany. During this period of military 
conflicts with neighbours (German Empire, 
Kievan Rus and western Slavic tribes), a great 
historical event took place: the Battle of Leg-
nica (1241), during which army of prince 
Henry the Pious (he died there) stopped the 
Mongols against trespassing Europe.      

Golden age 
It was a wonderful period in Polish history. 
It started thanks to the union (1385) be-
tween Poland and pagan Lithuania. Subse-
quently, baptism of great Lithuanian prince 
Władysław Jagiełło and then his marriage 
with Queen Jadwiga (canonised on 8th June 
1997 in Cracow) took place.

Next, christianisation of Lithuania started. 
Next step was the Union of Lublin (1569), 
which consolidated Kingdom of Poland and 
the Grand Duchy of Lithuania to one coun-
try – Polish-Lithuanian Commonwealth, 
which had great power in Europe. There 
was time in XV century when the members 
of Jagiellonian dynasty were sitting not only 
on a throne in Cracow and Vilnus, but also 
in Prague and Hungarian Buda and their 
lands were huge, between Adriatic, Black 
Sea and Baltic Sea. Conflict with The State of 
the Teutonic Order which harassed Poland 
and Lithuania by invading, reached apo-
gee. On 15th July, 1410, on Grunwald fields, 
took place the famous battle between the 
Knights of the Cross and Polish and Lithua-
nian armies which won. 
At the close of Jagiellonian dynasty age, 
thanks to st. Queen Jadwiga, the Jagiello-
nian University was reactivated. It is a uni-
versity with fundamental meaning for Polish 
culture, and what is more, after centuries, 
Karol Wojtyła was a student there.
Lasting about 250 years the age of Jagiel-
lonian is described as golden age – full with 
political success, international prestige, hey-
day of noble democracy, development of 
the economy and culture. Many heirlooms 
remained in royal Cracow.
A wave of Reformation reached Jagiellon-
ian country and it destroyed the unity of the 
Church: Calvinists, Lutherans, Antitrinitar-
ians. There were not compulsory conversion 
and religious wars because there was toler-
ance. “I am not the king of your conscience”, 
said the last king from Jagiellonian dynasty, 
Zygmunt August. Warsaw Confederation 
(1573) and agreement between church hier-
archy and infidels guaranteed peace.    
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Military priesthood has not been described 
by framework of orders. Service of priests 
was fulfilled by camp preachers, mostly 
monks. They cared for daily morning prayers 
and godly sings.  

Age of wars and decline
After death of the last Jagiellonian (1572) 
came the age of elective monarchy. It was 
also a period of revival, started by reso-
lutions of Council of Trent (1545-1563), 
called counter-reformation. This was time 
of Sarmatic culture which highlighted 
love for freedom and tradition. Thanks 
to Church activities to unity, the work of 
Union of Brest (1596), ratified between 

Catholic Church and Orthodox who lived 
in the Republic of Poland. Created church 
of Uniate suffered cruel persecutions in 
XX century. Nowadays it is developing in 
Ukraine and in Poland, together with unity 
with the Holy See.    
XVI-XVII centuries are periods of wars: with 
Russian Empire (with great victory in the 
Battle of Klushino and seizure of Moscow), 
protestant Sweden and Cossacks. Their sym-
bol was defense of Jasna Góra and famous 
painting of Mother of God during Deluge. 
Facing deadly risk of Swedish and Mosco-
vite enemies, king John Casimir in cathedra 
in Lviv (1 April, 1656) gave his homeland to 
Mother of God that was declared to be the 
Queen of Poland. In Western Europe, the 
Republic of Poland was known as antemu-
rale christianitatis – a country defending the 
frontiers of Christian Europe from the Otto-
man Empire. It barred the way to Europe to 
Moscovite enemies, Tatars, Turkich. Poland 
played great role on 12th September, 1683, 
with John III Sobieski by winning Ottoman 

Empire’s army. By doing so, the risk from Is-
lam side was lessen. 
XVIII century is a period of decline and 
partitions of the Republic of Poland (1772, 
1792, 1795) – the work of Russia, Prussia 
and Austria. It happened when part of so-
ciety wanted to overcome the crisis which 
started because of reforms of Four-Year-Se-
jm and was culminated by the Constitution 
of 3rd May – open for changing the system 
of country. It was crossed out in 1792, when 
opponents of changes created the Targow-
ica Confederation and called for Catherine 
II of Russia to stop the changes. Lost war 
between Poland and Russia (1792), fall of 
Kościuszko Uprising (1794) and third parti-

tion of Poland (1795) contributed to the fall 
of the Republic of Both Nations.
In regards to resolution from 1690 of a par-
liament, regular military service for chaplains 
was introduced. Besides them, chaplains-
volunteers were taking care after soldiers, 
e.g. st. Stanisław Papczyński, canonised on 
5th June, 2016, participant in war travels of 
Jan III Sobieski. 

Towards independency
Generations that lived in times of parti-
tions (1795-1918) were aware of their 
duty – supporting reluctance to the crime 
of partitions. “Poland has not yet perished,
So long as we still live” – this is a quotation 
from a song of the Polish Legions in Italy 
(1797), now it is an anthem of the Republic 
of Poland. Poles were looking for a solution 
to Polish case in form of Napoleon (light 
horsemen from Somossiera, soldiers of the 
Duchy of Warsaw – 1807-1815). Divided by 
the borders established the Vienna Congress 
(1815), subjected by germanisation in Prus-

sian annexation, russificated in Russian an-
nexation, they made a great community of 
memory, culture, language, national identi-
ty. The generations’ way towards independ-
ency was full of bursts and diplomatic activi-
ties which aimed at waking up conscience of 
European emperors, wonderful literature of 
romantic age and Church attitude. Of course, 
it was not an ideal picture, there were some 
cases of national apostasy, margin of servil-
ity and indifference towards Polish exem-
plars. There were some situations of special 
solidarity among society, e.g. during Janu-
ary Uprising (1863-1865) which affected the 
Crown, Lithuania and in Rus and Ukraine. In 
this burst towards independency took part 

180 priests, chaplains of rebellious units. 
Almost thirty of them were killed, many of 
them died in the places of battles and also 
were deported to Siberia like 30 000 of oth-
er rebelliants. Father Stanisław Brzóska can 
be an example of a priest and patriot, he 
was a supreme chaplain with general mili-
tary rank and he was conducting fights from 
April, 1865. Saint Raphael Kalinowski and st. 
Albert Chmielowski (Religious Brother, care-
taker of the poor in Cracow) were soldiers in 
Uprising before they committed themselves 
to priesthood. Break out of I World War 
gave hope to Polish case – solidarity of an-
nexationists’ countries was broken. Among 
ideas that came out in that period, the most 
consistent one was the programme of Józef 
Piłsudski. In Polish military forms (Legions, 
Polish Army Corps in Russia, army of gen. 
Józef Haller) there was priesthood service. 
Great appreciation of Józef Piłsudski ob-
tained bishop Władysław Bandurski, amaz-
ing preacher who was called “a hetman of 
soldiers’ hearts”.

Jan Matejko,Jan Matejko, Unia Lubelska  Unia Lubelska (1869)(1869)
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Serving the Second Republic of Poland      
11 November, 1918 is known as first day of 
freedom – these days it is called Independ-
ence Day. On that day, the Regency council 
– a superior form in the Kingdom of Poland, 
called in 1916 by occupational German 
authorities and also Austrian and Hungar-
ian, gave military power to Józef Piłsudski. 
Hard time full of tensions and problems has 
started, time of free Second Republic of Po-
land and fighting for the borders, creating 
army, integrating regions that were affected 
by the partitions and organizing institution 
of a country. Also priesthood. Army authori-
ties’ efforts to establish Military Diocese 
were supported by Apostolic Inspector in 
Poland – fr. Achille Ratti, future Pope Pius 
XI. The historical decision was made on 5 
February, 1919. The Holy See created the 
Military Diocese in Poland and the Pope Ben-
edict XV appointed Stanisław Gall (auxiliary 
bishop of Warsaw archdiocese) the first Mili-
tary Bishop of the Polish Army. Priesthood 
in army has been organised from the basic. 
Shortly came time of test – Polish-Soviet 
War. Thanks to the victory in August 1920 
in the battle near Warsaw, the Polish inde-
pendency and whole Europe were rescued 
from aggression of communist system. The 
symbol of those activities became the act 
of fr. Ignacy Skorupka (a chaplain of 236th 
Voluntry Infantry Regiment) who died in the 
Battle of Osów. He wrote in his last will: “I 
pay for my love to homeland, I pay with love 
of my heart”.         
In military catholic priesthood (Latin and 
Greek catholic) served about 180 vocational 
chaplains and auxiliaries (there was also 
priesthood service for non-Catholic faiths). 
They fulfilled sacrament service, taught sol-
diers that love to country is a responsibil-
ity given from God, remained in unity with 
their Military bishops – Stanisław Gall and 
from 1933 with his successor, bishop Józef 
Gawlina who was his companion on II World 

War front, and after the war he was a care-
taker of Poles on emigration.    
Chaplains were accompanying Polish Army 
when The Republic of Poland was attacked 
on 1 September, 1939, first by Nazi Ger-
many and on 17 September by USRR. Over 
twenty of them were murdered in Katyń 
and other places in the Golgotha of the 
East. Many were in German camps and 
two of them, fr. kmdr. ppor. Władysław 
Miegoń (chaplain of seamen) and fr. kpt. 
Franciszek Dachtera were murdered. On
13 June, 1999 John Paul II declared them as 
blessed in the company of 108 martyrs of 
the II World War.  
Chaplains, emigrants from occupied coun-
try were serving in Polish armed forces in 
the West. They were in Narvik defending 
Tobruk, and also during creation of Polish 
Army in USRR by gen. Władysław Anders 
(the result of changing relations between 
Poland and USRR after break out of war of 
Germans and Soviets, 22 June, 1941) and 
his travel to Middle East. They took part in 
the Italian Campaign in 1944 – the Polish II 
Corps fought in the Battle of Monte Cassino, 
which is one of the most famous battles in 
the Polish history. In the Normandy – sortie 
in Arnhem, victory of gen. Stanisław Maczek 
Armored Division. 
In occupied country they served in units 
which were in forests (AK – Home Army) 
and other independency groups (in 1942 a 
secret Military Curia was created), accom-
panied units during “Storm” action and 
they survived the nightmare of disarming, 
arresting and deporting Polish soldiers to 
USRR. They fulfilled their duties in dramatic 
times of Warsaw Uprising. Next chaplain 
that was declared to be blessed is fr. Józef 
Stanek (Pallotines) who was hanged by 
German people on 23 September, 1944 on 
Czerniaków.
They also accompanied units which were 
created in USRR, subjected to orders of Sta-

lin’s Polish communists – Polish 1st Tadeusz 
Kościuszko Infantry Division and then, 1st 
and 2nd Polish Armed Forces. After the war 
they supported anticommunist units of 
Cursed Soldiers – Undeterred Soldiers. 

The symbol of new beginning
According to decisions of Tehran and Yalta 
Conferences, Poland (which was not asked 
about it) was adjoined to Soviet area. Poland 
lost integrity and independency and almost 
half of lands (and instead got German lands 
in the East of Oder and Nysa and part of East 
Prussia). Communist system was imposed od 
Poland as a result of power and forgery. It is 
a long story which cannot be described in 
this short text.
Communist authorities did not decide to 
remove all military priesthood as it happen 
in other Soviet countries. The mask was sus-
tained, probably in case of war conflict. The 
activities of military chaplains (who were 
guided by the main dean of Polish Army) 
were minimalised to liturgical service in gar-
rison churches which were normally located 
outside military units. However, atheistic and 
antireligious propaganda was popular in bar-
racks. Military service was used as kind of re-
pressions against Church. Clerics were asked 
to serve in army in 1959-1980. The aim was 
clear – resignation from priesthood.    
Started in 1978 papacy of a Pope Pole John 
Paul II, non-violent revolution of “Solidarity”, 
the spirit of freedom which was unbreakable 
even by  the period of Martial law restric-
tions, prepared the way for historical chang-
es which took place in Poland in 1989 – col-
lapse of communism and Poland’s revival to 
the path of democracy and national sover-
eignty. Military Ordinariate was restored 
(structure of church administration which 
was absent in PRL). On 21 1991 Vatican Con-
gregation for Bishops issued a special de-
cree. On that day John Paul II appointed first 
Military Bishop in Poland – fr. prelate Sławoj 
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Leszek Głódź (worker of Vatican Congere-
gation for the Oriental Churches, soldier). 
It was the period of opening barracks and 
military institutions for Christ.
The revival to normality came, to Polish his-
torical identity and faith of ancestors that 
were always important for soldiers’ hearts. 
John Paul II, son of officer of Polish Army 
considered the 40000 soldiers who were 
waiting for him in June, 1991, in airport at 

Zegrze Pomorskie, as a symbol of new be-
ginning, sign of freedom which came to His 
homeland.
Service of chaplains in Polish Army last a 
quarter of century, under leadership of abp. 
Sławoj Leszek Głódź (1991-2004), bp. Ta-
deusz Płoski (2004-2010), bp. Józef Guzdek 
(from 2010). Service to Christ, Church, 
Homeland, dedicated to those, whose call-
ing is defending Polish independency, free-

dom, safety and peace, also in international 
dimension. Soldiers of Armed Forces of the 
Republic of Poland and uniformed services. 
Faithful to Homelands’ traditions and Polish 
generations. You will meet them among par-
ticipants of WYD this year. 

Jędrzej Łukawy

Translation: Olga Witek

Drukujemy Polską wersję anglojęzycznego tekstu przygotowanego z myślą
o uczestnikach XXXI Światowych Dni Młodzieży, przybyszach z różnych stron 
świata. Przedstawiony w nim został w skrótowy, dla polskiego czytelnika często 
elementarny, zarys dziejów państwa, oręża i posługi kapelanów, prowadzących 
żołnierzy ku Bogu drogami wiernej służby Ojczyźnie.

Tysiąclecie wiaryTysiąclecie wiary
i żołnierskiej służby ojczyźniei żołnierskiej służby ojczyźnie

Drogowskaz dla przyszłych pokoleń 

W tym roku naród polski obchodzi 1050. 
rocznicę Chrztu Polski. Największego wy-
darzenia w swych dziejach. To wtedy nasza 
ojczyzna stała się ziemią Chrystusa i Jego 
Kościoła. Decyzję o przyjęciu chrztu w 966 r.
podjął książę Mieszko I z rodu Piastów, wład-
ca słowiańskiego plemienia Polan. Tym aktem 
włączył swoje państwo do kręgu kultury za-
chodnioeuropejskiej, w którym Polska trwa. 
Chrześcijaństwo przyjął za pośrednictwem 
Czech. U schyłku życia książe Mieszko I ofia-
rował swe państwo (dokumentem Dagome 
iudex) świętemu Piotrowi (to znaczy papie-
żowi). To był swoisty drogowskaz dla przy-
szłych pokoleń – nakaz wierności i jedności 
z Biskupami Rzymu, następcami świętego 
Piotra. Dotrzymany na drodze tysiąclecia. Za 
rządów Bolesława Chrobrego, syna Miesz-
ka I, pierwszego króla Polski (1025), odby-
ła się kanonizacja św. Wojciecha, biskupa 
Pragi, apostoła pogańskich Prusów, zamor-
dowanego w 997 r. W roku 1000 u grobu 
Męczennika miał miejsce słynny Zjazd Gnieź-
nieński, spotkanie cesarza Ottona III i księcia 
Bolesława. To tam dojrzewała – przekreślona 
nagłą śmiercią Cesarza – idea wskrzeszenia 
Imperium Christi, wspólnoty podążających 
drogą krzyża czterech prowincji tamtej Euro-
py: Galii (Francji), Germanii (Niemiec), Romy 
(Italii), Sclavini (Słowiańszczyzny). Owocem 
tamtego spotkania stało się ustanowienie 
metropolii gnieźnieńskiej podległej Biskupo-
wi Rzymu. 
Dynastia piastowska władała Polską przez 
niemal czterysta lat. Był to czas postępu 
cywilizacji i chrystianizacji, kształtowania 
chrześcijańskiej tożsamości; także długo-
trwałego rozbicia dzielnicowego; wskrzesze-
nia Królestwa Polskiego przez akt koronacji 
księcia Władysława Łokietka (1320), rządów 
króla Kazimierza Wielkiego, który „zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, 
a także związał z Królestwem Polskim Ruś 

włodzimiersko-halicką wraz ze Lwowem, 
miastem semper fidelis. 
To także czas dziejowego dramatu: zabój-
stwa z rozkazu króla Bolesława Śmiałego 
bp. Stanisława ze Szczepanowa, jednego
z poprzedników Karola Wojtyły na stolicy 
biskupów krakowskich, obrońcy moralnych 
zasad, wkrótce kanonizowanego, głównego 
– obok św. Wojciecha – patrona Polski. Także 
otwarcia piastowskich granic dla osadników 
żydowskich, obecnych w dziejach Polski do 
tragedii XX-wiecznego holocaustu – dzieła 
niemieckiej III Rzeszy. 
W tamtej epoce konfliktów zbrojnych z są-
siadami (Cesarstwem Niemieckim, Rusią 
Kijowską, zachodniosłowiańskimi plemio-
nami) miał miejsce orężny czyn o historycz-
nym wymiarze: bitwa stoczona pod Legnicą 
(1241), podczas której wojska księcia Henry-
ka Pobożnego (poległego wtedy) zatrzymały 
krwawy pochód Mongołów na Europę.

Epoka „złotego wieku”

Wspaniały okres w polskich dziejach. Zapo-
czątkowany unią dynastyczną (1385) między 
Polską a Litwą, jeszcze pogańską. Jej następ-
stwem był chrzest wielkiego księcia litew-
skiego Władysława Jagiełły, ślub z Jadwigą 
Królową (kanonizowaną 8 czerwca 1997 r. 
w Krakowie). W ślad za tym rozpoczęła się 
chrystianizacja Litwy. Kolejny krok to Unia 
Lubelska (1569) scalająca Królestwo Polskie
i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno pań-
stwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 
wielką potęgę europejską. Był taki czas
w XV w., że Jagiellonowie zasiadali na tro-
nach nie tylko w Krakowie i Wilnie, także
w Pradze i węgierskiej Budzie, a ich władz-
two obejmowało olbrzymie terytoria między 
Adriatykiem, Morzem Czarnym i Bałtykiem. 
W czasach króla Władysława Jagiełły apo-
geum osiągnął konflikt z Państwem Krzy-
żackim, nękającym najazdami Polskę i Litwę.
15 lipca 1410 r. na polach Grunwaldu doszło 

do słynnej bitwy wojsk krzyżackich z wojska-
mi polsko-litewskimi, które odniosły druzgo-
cące zwycięstwo. 
Na progu epoki Jagiellonów staraniem św. 
Jadwigi Królowej został reaktywowany Uni-
wersytet Jagielloński, uczelnia o fundamen-
talnym znaczeniu dla kultury polskiej; jego 
studentem po wiekach był Karol Wojtyła.
Trwająca ok. 250 lat epoka Jagiellonów 
określana jest mianem „złotego wieku” – 
sukcesów politycznych, międzynarodowego 
prestiżu, rozkwitu demokracji szlacheckiej, 
rozwoju gospodarczego i kulturalnego – wie-
le pamiątek tamtej epoki przetrwało w kró-
lewskim Krakowie. Do państwa Jagiellonów 
dotarła fala reformacji, rozbijając dotychcza-
sową jedność Kościoła: kalwini, luteranie, 
arianie. Panował w nim duch tolerancji, nie 
było tu przymusowego nawracania i wojen 
religijnych. „Nie jestem królem waszych su-
mień”, mówił Zygmunt August, ostatni król 
z dynastii Jagiellonów. Konfederacja general-
na warszawska (1573), porozumienie zawar-
te między hierarchią katolicką a innowierca-
mi, gwarantowała pokój religijny.
Duszpasterstwo wojskowe nie było jeszcze 
ujęte ramami przepisów. Posługi duchowne 
pełnili tzw. kaznodzieje obozowi, przeważ-
nie zakonnicy. Czuwali, aby sprawowane 
były „modlitwy poranne,wieczorne i śpiewy 
pobożne”.

Epoka wojen i upadku

Po śmierci ostatniego z Jagiellonów (1572) 
nastała epoka królów elekcyjnych. Na grun-
cie religijnym był to okres odnowy zapocząt-
kowany uchwałami Soboru Trydenckiego 
(1545-1563), zwany także kontrreforma-
cją. To czas kultury sarmackiej akcentującej 
umiłowanie wolności i tradycji. Z dążenia 
do jedności Kościoła zrodziło się dzieło Unii 
Brzeskiej (1596), zawartej między Kościołem 
katolickim a częścią zamieszkujących Rzecz-
pospolitą wyznawców prawosławia. Utwo-
rzony wówczas Kościół unicki (greckokatolic-
ki) doznał w XX w. okrutnych prześladowań, 
dziś w jedności ze Stolicą Piotrową rozwija 
się na Ukrainie, także w Polsce.
Wiek XVI-XVII to czas wojen. Z Carstwem 
Rosyjskim (opromienionych m.in. wielkim 
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zwycięstwem pod Kłuszynem i zajęciem 
Moskwy), z protestancką Szwecją, z Koza-
kami. Ich symbolem stała się obrona w cza-
sie szwedzkiego „potopu” Jasnej Góry, 
wsławionej obecnością cudownego wize-
runku Matki Bożej. W obliczu śmiertelnego 
zagrożenia przez szwedzkich i moskiewskich 
agresorów, król Jan Kazimierz w katedrze 
lwowskiej (1 kwietnia 1656) zawierzył byt 
ojczyzny Matce Bożej, którą ogłosił Królową 
Polski. W Europie Zachodniej Rzeczpospolita 
była często określana mianem: antemurale 
christianitatis – przedmurze chrześcijaństwa. 
Zagradzała drogę ku Europie agresorom 
moskiewskim, tatarskim, tureckim. W tej roli 
znakomicie wypadła 12 września 1683 r.,
kiedy armia antytureckiej koalicji pod wo-
dzą króla Jana III Sobieskiego rozgromiła 
na przedpolach Wiednia armię Imperium 
Osmańskiego, zniweczyła zagrożenie ze 
strony agresywnego islamu.
Wiek XVIII to czas zmierzchu, upadku, wresz-
cie rozbiorów Rzeczypospolitej (1772, 1792, 
1795), dzieła trzech sąsiadów Polski: Ro-
sji, Prus, Austrii. Nastąpiły w okresie, kiedy 
światły odłam społeczeństwa podjął wysiłek 
przezwyciężenia kryzysu, rozpoczęty refor-
mami Sejmu Czteroletniego, zwieńczony 
uchwaleniem Konstytucji 3 Maja – otwar-
tej ku przebudowie ustroju państwa. Dro-
ga ta została przekreślona w 1792 r., kiedy 
przeciwnicy zmian zawiązali konfederację
w Targowicy, wezwali carycę Katarzynę II, 
aby interwencją zbrojną zahamowała pod-
jęte przemiany. Przegrana wojna polsko-ro-
syjska w obronie Konstytucji (1792), upadek 
Insurekcji Kościuszkowskiej (1794) i trzeci 
rozbiór Polski (1795), przypieczętowały upa-
dek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Uchwałą sejmową z 1690 r. wprowadzona 
została regularna wojskowa służba kapela-
nów; oprócz nich, tak jak niegdyś, opiekę 
duchową nad żołnierzami pełnili kapelani 

– wolontariusze, był nim m.in. o. Stanisław 
Papczyński, kanonizowany 5 czerwca 2016 r.,
uczestnik wojennych wypraw Jana Sobie-
skiego.

Ku Niepodległej 

Pokolenia doby niewoli narodowej (1795–
–1918) miały świadomość, że ich obowiąz-
kiem jest podtrzymywanie ducha oporu 
przeciw zbrodni rozbiorów. „Jeszcze Polska 
nie zginęła, kiedy my żyjemy” – takie prze-
konanie wyrażały słowa pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech (1797) – dziś hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy szukali po-
myślnego rozwiązania sprawy polskiej pod 
gwiazdą Napoleona – szwoleżerowie spod 
Somosierry, żołnierze Księstwa Warszaw-
skiego (1807–1815). Rozdzieleni granicami 
zatwierdzonymi przez Kongres Wiedeński 
(1815), germanizowani w zaborze pruskim, 
rusyfikowani w rosyjskim, tworzyli wielką 
wspólnotę pamięci, kultury, języka, naro-
dowej tożsamości. Droga pokoleń niewoli 
narodowej ku Niepodległej wiodła przez 
powstańcze zrywy, zabiegi dyplomatyczne, 
które próbowały budzić sumienia władców 
Europy, wspaniałą literaturę epoki roman-
tycznej, postawę Kościoła. Nie był to oczy-
wiście obraz idealny; zdarzały się przypadki 
narodowej apostazji, istniał margines serwi-
lizmu i obojętności wobec polskich ideałów. 
Bywały też sytuacje szczególnej społecznej 
solidarności. Tak było w dobie Powstania 
Styczniowego (1863–1865), które zapłonęło 
i w Koronie, i w Litwie, i na Rusi-Ukrainie. 
W tym zrywie ku wolności wzięło udział 
ok. 180 księży, kapelanów powstańczych 
oddziałów; blisko trzydziestu rozstrzelano, 
kilkudziesięciu zginęło na polach bitew,
a także podzieliło los ok. 30 tys. powstańców 
wywiezionych na Syberię. Symbolem kapła-
na-patrioty pozostał ks. Stanisław Brzóska, 

naczelny kapelan powstania w general-
skiej randze, prowadził walkę aż od kwiet-
nia 1865 r. Żołnierzami powstania, jeszcze 
przed wstąpieniem do stanu duchownego, 
byli dwaj przyszli święci: Rafał Kalinowski
i Adam Chmielowski – Brat Albert, opiekun 
krakowskich nędzarzy.
Nadzieję na rozwiązanie sprawy polskiej obu-
dził wybuch I wojny światowej; przełamana 
została solidarność mocarstw zaborczych. 
Spośród koncepcji, które się wówczas ujaw-
niły, nurtem najbardziej konsekwentnym
okazał się niepodległościowy program Józe-
fa Piłsudskiego. W polskich formacjach zbroj-
nych (Legiony, Korpusy Polskie w Rosji, armia 
gen. Józefa Hallera) istniała służba duszpa-
sterska. Wielkie uznanie legionistów Józefa 
Piłsudskiego zyskał bp Władysław Bandurski, 
porywający kaznodzieja, nazywany „hetma-
nem serc żołnierskich”. 

W służbie II Rzeczpospolitej

Dzień 11 listopada 1918 r. uważa się za 
pierwszy dzień wolności – dziś jest to Naro-
dowe Święto Niepodległości. Tego dnia Rada 
Regencyjna – organ zwierzchni Królestwa 
Polskiego powołanego w 1916 r. przez oku-
pacyjne władze niemieckie i austro-węgier-
skie przekazała władzę wojskową Józefowi 
Piłsudskiemu. Rozpoczął się trudny, niepo-
zbawiony napięć i problemów, czas budo-
wania gmachu wolnej II Rzeczypospolitej, 
walki o jej granice, tworzenia armii, scalania 
dzielnic zaborczych, organizowania insty-
tucji państwa... Także duszpasterstwa woj-
skowego. Starania władz wojskowych o us-
tanowienie Biskupstwa Polowego wspierał 
ówczesny Wizytator Apostolski w Polsce, 
ks. Achilles Ratti, późniejszy Ojciec Święty 
Pius XI. Historyczna decyzja zapadła 5 lute-
go 1919 r. Stolica Apostolska utworzyła Bi-
skupstwo Polowe w Polsce, a papież Bene-
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dykt XV mianował Stanisława Galla, biskupa 
pomocniczego archidiecezji warszawskiej, 
pierwszym Biskupem Polowym Wojsk Pol-
skich. Od podstaw rozpoczęto organizację 
duszpasterstwa wojskowego. Wkrótce przy-
szedł czas wielkiej próby: wojna polsko-bol-
szewicka. Zwycięska bitwa w sierpniu 1920 r.
na przedpolach Warszawy ocaliła nie tylko 
Polską niepodległość, także uchro-
niła Europę przed agresją komu-
nistycznego systemu. Symbolem 
tamtych zmagań stał się ofiarny 
czyn ks. Ignacego Skorupki, kapela-
na 236 Pułku Piechoty Ochotniczej, 
poległego śmiercią żołnierską na 
polu walki pod Ossowem. W testa-
mencie napisał: „Za wpojoną miłość 
ojczyzny, płacę miłością serca”.
W wojskowym duszpasterstwie 
katolickim (łacińskim i greckokato-
lickim) pełniło służbę ok. 180 kape-
lanów zawodowych i pomocni-
czych (funkcjonowała także służba 
duszpasterska dla wyznań niekato-
lickich). Pełnili posługę sakramen-
talną, duszpasterzowali, uczyli żoł-
nierzy, że miłość ojczyzny jest obo-
wiązkiem nałożonym przez Boga, 
pozostawali w jedności ze swymi 
biskupami polowymi, Stanisławem 
Gallem, a od 1933 r., jego następ-
cą, bp. Józefem Gawliną, towarzy-
szem żołnierskich dróg na frontach 
II wojny światowej, po wojnie opie-
kunem Polaków na uchodźstwie. 
Kapelani towarzyszyli Wojsku Polskiemu, kie-
dy Rzeczypospolita 1 września 1939 r. zosta-
ła zdradziecko zaatakowana najpierw przez 
III Rzeszę, a 17 września przez ZSRR. Ponad 
dwudziestu z nich zostało zamordowa-
nych w Katyniu i innych miejscach Golgoty 
Wschodu. Wielu znalazło się w obozach nie-
mieckich, dwaj, ks. kmdr. ppor. Władysław 
Miegoń, kapelan marynarzy i ks. kpt. Fran-
ciszek Dachtera zostało 13 czerwca 1999 r. 
wyniesionych przez Jana Pawła II do chwały 
błogosławionych w gronie 108 męczenni-
ków II wojny światowej. 
Kapelani, uchodźcy z okupowanego kraju, 
podejmowali służbę w Polskich Siłach Zbroj-
nych na Zachodzie, byli pod Narwikiem,
w obronie Tobruku, także podczas tworze-
nia przez gen. Władysława Andersa Armii 
Polskiej w ZSRR (w efekcie zmiany relacji 
Polski i ZSRR po wybuchu wojny niemiecko-
sowieckiej 22 czerwca 1941 r.) i jej wędrów-
ki z „nieludzkiej ziemi” na Bliski Wschód. 
Uczestniczyli w kampanii włoskiej 1944 r. 
– w bitwie II Korpusu Polskiego pod Monte 
Cassino, która weszła do najchlubniejszych 
tradycji oręża polskiego. W inwazji Norman-
dii, zwycięskim szlaku Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka. W operacji „Market Gar-
den” – desancie pod Arnhem. 
W okupowanym kraju służyli leśnym od-
działom Armii Krajowej i innych ugrupowań 
niepodległościowych (w 1942 roku utworzo-
na zastała tajna Kuria Polowa), towarzyszyli 
oddziałom w czasie operacji „Burza”, prze-
żywając dramat rozbrajania, aresztowani
i zsyłania do ZSRR polskich żołnierzy. Pełnili 
posługę w dramatycznych dniach Powstania 

Warszawskiego. Ks Józef Stanek, pallotyn, 
powieszony przez Niemców 23 września 
1944 r. na Czerniakowie, to kolejny kapelan 
wyniesiony do chwały błogosławionych.
Towarzyszyli także formacjom utworzonym 
w ZSRR, podległym wykonującym dyrektywy 
Stalina polskim komunistom: 1 Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki, a później 1 i 2 

Armii Wojska Polskiego. Po wojnie wspoma-
gali antykomunistyczne oddziały Żołnierzy 
Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych. 

Symbol nowego początku

Postanowieniami konferencji w Teheranie
i Jałcie Polska – nie pytana o to – została 
włączona do strefy sowieckiej. Utraciła in-
tegralność i niepodległość, także ponad 
połowę swego terytorium (otrzymując za to 
dotychczasowe tereny niemieckie na wschód 
od linii Odry i Nysy i część Prus Wschodnich). 
Siłą i fałszerstwami wyborczymi został jej 
narzucony komunistyczny system. To wielki 
temat, którego nie sposób w tym zwięzłym 
tekście omówić.
Władze komunistyczne nie zdecydowały 
się na całkowitą likwidację duszpasterstwa 
wojskowego, jak to było w innych krajach 
sowieckiego bloku. Zachowano pozory jego 
funkcjonowania, zapewne na wypadek kon-
fliktu wojennego. Aktywność duszpasterska 
kapelanów wojskowych, którymi z ramienia 
Ministerstwa Obrony Narodowej kierował 
generalny dziekan WP, została ograniczona 
do posługi liturgicznej w kościołach garni-
zonowych, zlokalizowanych zwykle poza 
jednostkami wojskowymi. Natomiast w ko-
szarach nie szczędzono sił na propagandę 
ateistyczną i antyreligijną. Służbę wojskową 
wprzęgnięto również w repertuar represji 
skierowanych przeciw Kościołowi. W latach 
1959–1980 poczęto powoływać kleryków 
seminariów duchownych do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej, poddawać ich tam 
usilnej indoktrynacji, cel tego był jasny – re-
zygnacja z kapłaństwa. 

Rozpoczęty w 1978 r. pontyfikat Jana Paw-
ła II – Papieża-Polaka, pokojowa rewolucja 
„Solidarności”, duch wolności, którego  nie 
złamały restrykcje stanu wojennego, toro-
wały drogę historycznym przemianom, jakie 
nastąpiły w Polsce 1989 r. – zrzuceniu jarzma  
komunistycznego systemu, powrotowi Polski 
na drogę demokracji i państwowej suweren-

ności. 21 stycznia przywrócony został Ordy-
nariat Polowy Wojska Polskiego – struktura 
administracji kościelnej nieobecna w latach 
PRL. Tego dnia Jan Paweł II mianował pierw-
szego po II wojnie światowej Biskupa Polo-
wego w Polsce. Został nim ks. prałat Sławoj 
Leszek Głódź, pracownik watykańskiej Kon-
gregacji ds. Kościołów Wschodnich, dawny 
kleryk-żołnierz. Rozpoczął się czas otwie-
rania dla Chrystusa bram koszar i instytucji 
wojskowych, które niegdyś zatrzasnęła zła 
wola i ideologiczne zacietrzewienie.
Nastąpił powrót do normalności, do polskiej 
historycznej tożsamości, do wiary ojców, któ-
ra zawsze – wbrew pozorom – była wpisana 
w żołnierskie serca. Jan Paweł II, syn oficera 
WP, widok 40-tysięcznej żołnierskiej rzeszy 
oczkującej na Niego w czerwcu 1991 r. na 
lotnisku w Zegrzu Pomorskim uznał za sym-
bol nowego początku, znak wolności, która 
przyszła do Jego ojczyzny.
Już ćwierć wieku trwa posługa kapelańska
w szeregach Wojska Polskiego i służb mun-
durowych, sprawowana pod kierunkiem ko-
lejnych pasterzy wojskowej owczarni: ks. abp. 
Sławoja Leszka Głódzia (1991–2004), śp. bp. 
Tadeusza Płoskiego (2004–2010), bp. Józefa 
Guzdka (od 2010). Posługi w służbie Chrystu-
sa, Kościoła, Ojczyzny, skierowanej ku tym, 
których powołaniem jest strzeżenie polskiej 
niepodległości, wolności, bezpieczeństwa
i pokoju, także w wymiarze międzynarodo-
wym. Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
i funkcjonariuszy służb mundurowych. Wier-
nych tradycjom ojczystym i drodze polskich 
pokoleń. Spotkacie ich pośród uczestników 
tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Jędrzej Łukawy

Jerzy Kossak,Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą (1930) Cud nad Wisłą (1930)
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Biskup Polowy wspomniał, że pełniąc posłu-
gę wikariusza w latach 1983–1988 w parafii 
św. Klemensa w Wieliczce, miał okazję wiele 
razy usłyszeć relacje na temat zbrodni wo-
łyńskiej od miejscowego proboszcza, który 
był jednym z ocalonych z rzezi. Przypo-
mniał też słowa Jana Pawła II, wygłoszone 
26 czerwca 2001 roku we Lwowie podczas 
mszy beatyfikacyjnej abp. Józefa Bilczewskie-
go i ks. Zygmunta Gorazdowskiego: „Czas 
już oderwać się od bolesnej przeszłości! (…) 
Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane 
– rozleje się niczym dobroczynny balsam
w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu 
pamięci historycznej wszyscy będą gotowi 
stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzie-
li, ażeby razem budować przyszłość opartą 
na wzajemnym szacunku, na braterskiej 
wspólnocie, braterskiej współpracy i auten-
tycznej solidarności”.
Zdaniem Ordynariusza Wojskowego, Ojciec 
Święty wzywając do przebaczenia i pojed-
nania podkreślił znaczenie prawdy w tym 
niełatwym procesie. – „Poznacie prawdę
a prawda was wyzwoli” (J 8,33). Bez pozna-
nia prawdy o tamtych dramatycznych wy-
darzeniach nie uporamy się z negatywnymi 
emocjami i oskarżeniami. Prośmy, aby współ-
cześni historycy i politycy zadbali o prawdę, 
bo tylko na tym fundamencie będzie można 
budować przyszłość i dobrosąsiedzkie rela-
cje między Polską i Ukrainą – zaapelował bp 
Guzdek.
– Podczas Eucharystii sprawowanej z oka-
zji 73. rocznicy zbrodni wołyńskiej, nade 
wszystko polecajmy miłosiernemu Bogu 
pomordowanych i tragicznie zmarłych Ro-
daków – podkreślił Biskup Polowy. Wspo-
mnijmy także Ukraińców, którzy pomni na 

przykazanie miłości Boga
i bliźniego ratowali swoich 
sąsiadów-Polaków i z tego 
powodu doznali prześla-
dowania a ok. 3 tys. z nich 
poniosło śmierć. 
Eucharystię koncelebrowa-
li: ks. płk January Wątroba, 
wikariusz generalny bisku-
pa polowego, ks. Jan Do-
hnalik, kanclerz Kurii Ordy-
nariatu Polowego, ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
notariusz Kurii Ordynariatu Polowego, ks. 
kpt Maciej Śliwa, sekretarz biskupa polowe-
go oraz ks. por. Marcin Janocha, wikariusz 
katedry polowej.
W poprzedzającą 11 lipca niedzielę w ko-
ściołach garnizonowych w Ordynariacie Po-
lowym odczytywany był apel Biskupa Polo-
wego o modlitwę w intencji ofiar.
Ordynariusz wojskowy przypomniał w liście, 
który będzie odczytywany w najbliższą nie-
dzielę w kościołach garnizonowych w całym 
kraju, o okolicznościach dokonanej przez 
ukraińskich nacjonalistów rzezi wołyńskiej. 
Przywołał też pamięć o tych, którzy ratowali 
polskich sąsiadów w imię ewangelicznego 
przykazania miłości Boga i bliźniego.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że koniecz-
nym warunkiem przebaczenia i pojednania 
jest prawda. „»Poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli« – powiedział Jezus. Potrzebne 
jest nam wszystkim rzetelne podejście do 
przeszłości, które niczego nie pokrywa mil-
czeniem, nie upiększa, ale uznaje cierpienia 
ofiar” – napisał biskup Guzdek.
Swoje przesłanie biskup Guzdek zakończył 
zachętą do modlitwy w intencji ofiar zbrod-
ni wołyńskiej oraz wybaczenia i pojednania 

Uczczono ofiary rzezi wołyńskiejUczczono ofiary rzezi wołyńskiej
Mszą św. w katedrze polowej uczczono ofiary rzezi wołyńskiej. Eu-
charystii 11 lipca przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Tego 
dnia przypadła rocznica tzw. krwawej niedzieli, kulminacyjnego wy-
darzenia rzezi wołyńskiej, eksterminacji Polaków na Wołyniu i we 
wschodniej Małopolsce.

między Polską a Ukrainą. „Zwracam się do 
wszystkich wiernych Ordynariatu Polowe-
go, szczególnie do tych, którzy uczestniczą
w liturgii w kościołach i kaplicach garnizo-
nowych, o modlitwę w intencji ofiar zbrod-
ni wołyńskiej oraz o wybaczenie doznanych 
krzywd i pojednanie pomiędzy narodami
– polskim i ukraińskim” – napisał.
11 lipca 1943 roku, w tzw. krwawą niedzie-
lę, sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
zbrojnego ramienia Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów, przy udziale chłopów ukraiń-
skich uzbrojonych w siekiery, widły, noże, za-
atakowały blisko 100 polskich wsi, głównie
w powiatach włodzimierskim i horochow-
skim. Polacy zgromadzeni w kościołach na 
mszach świętych byli otaczani i w bestialski 
sposób mordowani, często przez swoich są-
siadów. Zbrodnie na ludności polskiej trwały 
wiele dni.
Apogeum eksterminacji ludności polskiej
w latach 1942–1945 w wyniku działań UPA 
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej przypada 
na lato 1943 roku. Na Wołyniu zginęło ok. 
100 tys. Polaków. Kolejne kilkaset tysięcy zo-
stało zmuszonych do wyjazdu. W akcjach od-
wetowych zginęło ok. 15 tys. Ukraińców.

Kes
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Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 7 lipca Mszy św. w katedrze polowej
w intencji pokoju i Ojczyzny, w związku ze szczytem państw członkowskich Sojuszu 
Północnoatlantyckiego (NATO), który odbywał się w dniach 8-9 lipca. Jest to pierw-
szy szczyt NATO, który ma się odbyć na terenie Polski.

Msza w intencji powodzenia szczytu NATOMsza w intencji powodzenia szczytu NATO

Mszę św. koncelebrowali ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, ks. por. Marcin Janocha i ks. por. Łu-
kasz Hubacz.
W czasie obrad w Warszawie przywódcy 
państw NATO podjęli decyzję o wzmocnie-
niu wschodniej flanki Sojuszu poprzez roz-
mieszczenie czterech batalionów liczących 
około 1000 żołnierzy w Polsce i krajach bał-
tyckich.
Potwierdzono też wzmocnienie obecności
w południowo-wschodniej części NATO, 
ogłoszono wstępną gotowość operacyjną 
tarczy antyrakietowej, a także uznano cyber-

Na początku Mszy św. Biskup Polowy pod-
kreślił, że rozpoczynające się w Warszawie 
spotkanie to ważna inicjatywa na rzecz po-
koju. – Módlmy się o światło Ducha Świętego 
dla uczestniczących w spotkaniu przywód-
ców i przedstawicieli państw NATO. Miejmy 
nadzieje, że owocem szczytu będzie pokój
i zapewnienie bezpieczeństwa w Europie i na 
świecie – powiedział. Ordynariusz wojskowy 
zapowiedział, że także kapelani Ordynaria-
tu Polowego będą w tych dniach modlić się
w intencji Ojczyzny oraz uczestników szczytu 
NATO w Warszawie.

przestrzeń za nową 
sferę działań opera-
cyjnych.
W sobotę NATO po-
twierdziło wsparcie 
dla Ukrainy, jej su-
werenności i teryto-
rialnej integralności. 
Zdecydowano też, że Sojusz udostępni sa-
moloty wczesnego ostrzegania i rozpoznania 
AWACS koalicji zwalczającej tzw. Państwo Is-
lamskie i uruchomi też nową misję na Morzu 
Śródziemnym.
Od czasu stworzenia Paktu Północnoatlan-
tyckiego w 1949, miały miejsce 24 zaplano-
wane szczyty tej organizacji. Ostatni odbył 
się we wrześniu 2014 roku w Newport. 
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Warto zauważyć, że tytuł książki nawiązuje 
do słynnych słów Papieża Franciszka, wygło-
szonych podczas poprzednich Światowych 
Dni Młodzieży w Rio de Janeiro: Człowiek 

Zróbmy raban!
młody, który się nie uśmiecha, który nie robi 
choć trochę rabanu, za wcześnie się zesta-
rzał. Ten fragment z Ojca Świętego, zachęca-
jący do zarażania entuzjazmem otaczającego 
świata tchnie optymizmem, podobnie jest
z opowieściami, które przedstawiają nam 
autorki. Każda z nich to reklama Światowych 
Dni Młodzieży. Opisane lekkim językiem hi-
storie to zachęta do tego, by wziąć udział
w spotkaniu z młodzieżą z całego świata. 
Każda z opowieści to zamknięta historia, nie-
kiedy z zaskakującym zakończeniem, czasem 
interwencją Opatrzności. Wartka akcja, krót-
kie, przystosowane do naszego szybkiego 
stylu życia rozdziały znakomicie się czytają. 
Wszyscy bohaterowie, którzy dzielą się z czy-
telnikami swoimi świadectwami zostali 
zwięźle przedstawieni w poświęconym im 
rozdziale „Bohaterowie”. Zaskakujące jest 
szerokie spektrum rozmówców i osób zwią-

zanych z ŚDM. Mamy tu historie uczestni-
ków, organizatorów, wolontariuszy, ludzi 
wątpiących w ideę spotkań młodych i tych
w pełni zaangażowanych w ŚDM.
W podtytule książki widnieje słowo „nie-
zbędnik”. Rzeczywiście poza opowieściami 
otrzymujemy również podsumowanie do-
tychczasowych spotkań, historię i kilka słów 
na temat przebiegu kolejnych Światowych 
Dni Młodzieży. Oprócz tego w książce można 
znaleźć słowniczek, dzięki któremu pojęcia 
takie jak „targi powołaniowe”, „strefa po-
jednania” czy „festiwal młodych” przestaną 
być dla czytelnika tajemnicą.
„Zróbmy raban! Niezbędnik na Światowe Dni 
Młodzieży” to dobra i potrzebna propozycja, 
którą przeczytać powinni przede wszystkim 
Ci, którzy w ŚDM nigdy nie uczestniczyli,
a uważają, że te nachodzące w Krakowie 
okażą się katastrofą. 
Karolina Sarniewicz, Anna Salawa, Zróbmy 
raban! Niezbędnik na Światowe Dni Mło-
dzieży, ZNAK, Kraków, 2016 ss.320.

Krzysztof Stępkowski

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 3 grudnia 1891 r.
we wsi Półwiosek Stary
w powiecie konińskim, jako 
syn rolników, Franciszka i Zu-

zanny z domu Przędzik. Uczęszczał do pro-
gimnazjum w Koninie, Szkoły Handlowej
w Kaliszu, a następnie do Gimnazjum im. Piusa 
X we Włocławku, które pełniło funkcję Niższe-
go Seminarium Duchownego diecezji kujaw-
sko-kaliskiej. W 1909 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego we Włocławku. 25 marca 1915 r.
w katedrze włocławskiej otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa kujawsko-kaliskkiego 
Stanisława Zdzitowieckiego.  Pracował jako 
wikariusz i katecheta w parafiach: Przemienie-
nia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, od 
1916 r. w parafii katedralnej we Włocławku, 
od końca 1916 r. w parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Dłutowie koło Pabianic, od 1917 r. 
w parafii Św. Marii Magdaleny w Działoszynie 
i od 1918 r. w parafii Św. Idziego w Brzeźnie 
koło Sieradza. W każdej z tych placówek zaj-
mował się również działalnością społeczną. 
Mimo trudnych warunków wojny światowej 
zakładał szkoły, ochronki, biblioteki, czytelnie, 
kółka rolnicze. Działał w konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej.
5 maja 1920 r. ochotniczo wstąpił do WP. Zo-
stał kapelanem 3 pułku ułanów. Wraz z nim 
swziął udział w wyprawie kijowskiej, ciężkich 
walkach odwrotowych na Lubelszczyznę. Po 
zwycięskiej bitwie warszawskiej uczestniczył
w pościgu za wojskami bolszewickimi aż na 
Wileńszczyznę. Po zawarciu rozejmu stacjo-
nował wraz z pułkiem na linii demarkacyjnej 
do połowy 1921 r. Był również kapelanem
w Szpitalu Zakaźnym 2 pułku piechoty Legio-

nów w Grodnie. W 1921 r. został proboszczem 
parafii wojskowej Świętego Wojciecha w Woł-
kowysku. Od 1923 r. był proboszczem para-
fii wojskowej Świetego Michała Archanioła
w Złoczowie, a od 1927 r. parafii Świętego 
Stanisława Kostki w Nowej Wilejce. W 1934 r. 
został mianowany proboszczem parafii woj-
skowej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Lublinie. 1 czerwca 1934 r. 
otrzymał awans na stopień starszego kapela-
na, a 19 marca 1939 r. na stopień proboszcza 
(podpułkownika). W kwietniu 1939 r. miano-
wano go dziekanem Dowództwa Okręgu Kor-
pusu nr II w Lublinie.
Służąc w WP studiował na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie uzyskując w 1930 r. tytuł magistra 
filozofii. W 1934 r. otrzymał stopień doktora 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie na podstawie dyserta-
cji „Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego
w Polsce w latach 968–1831”.
We wrześniu 1939 r. został mianowany dzie-
kanem Armii „Lublin”. Po 17 września 1939 r.
w nieznanych okolicznościach dostał się 
do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie 
przejściowym dla polskich jeńców wojennych
w Kozielszczynie. 4 listopada 1940 r. osadzono 
go w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku. 
W wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1939 r.,
wraz z innymi kapłanami został wywieziony 
do więzienia Butyrki w Moskwie. W pierw-
szych miesiącach 1940 r. został odesłany do 
obozu w Ostaszkowie.
Podporucznik Franciszek Bator, jeden z cudem 
ocalałych z obozu w Ostaszkowie wspominał: 
„23 marca 1940 r. Wielka Sobota. W naszej 

Ks. pułkownik Edmund Nowak (1891–1940)
– kapłan diecezji kujawsko-kaliskiej (włocławskiej), dziekan Armii „Lublin”

sali stół nakryty. Godzina 11.30, chleb i sól na 
stole. Rozstawione nasze patrole, wszystko
w porządku, bolszewików nie widać. Wchodzi 
prędko ksiądz pułkownik Nowak z Lublina, zza 
spodni wyciąga stułę, całuje, kładzie na siebie, 
wodę święconą ma w kieszeni we flaszce, od-
mawia modlitwy i kropi nasze skromne świę-
cone, potem składa nam życzenia serdeczne, 
byśmy wkrótce do wolnej Ojczyzny wrócili”. 
Ksiądz Nowak jako jedyny kapelan w obozie 
w Ostaszkowie miał stułę, którą ocalił mimo 
wielu rewizji.
W kwietniu 1940 r. został zamordowany przez 
funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (Twerze). 
Jego nazwisko znajduje się na Liście Wywozo-
wej NKWD z 5 kwietnia 1940 r.  Spoczywa na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem za Wojnę 1918–1921 i Medalem Dziesię-
ciolecia Odzyskania Niepodległości i Krzyżem 
Waleczności Ochotniczej Sprzymierzonej Ar-
mii gen. Bułak-Bałachowicza. 5 października
2007 r. Minister Obrony Narodowej awan-
sował go pośmiertnie na stopień pułkowni-
ka. Jego nazwisko umieszczono na Pomniku 
Katyńskim przed kościołem garnizonowym
w Lublinie. We Włocławku przed Szkołą Pod-
stawową nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego i w Golenicach przed Szkołą Podstawo-
wą im. Adama Mickiewicza posadzono Dęby 
Pamięci upamiętniający Jego postać.
W grudniu 2009 r. ks. Edmund Nowak został 
zgłoszony przez Rodzinę Katyńską w Warsza-
wie razem z 23 kapelanami Wojska Polskiego, 
jako kandydat do procesu beatyfikacyjnego 
Męczenników Wschodu (1917–1989).

Bogusław Szwedo 

Czym są Światowe 
Dni Młodzieży, dla-
czego warto na nie 
pojechać? – na te
i wiele innych pytań 
odpowiada „Zrób-

my raban!”, książka – niezbędnik, wyda-
na przed tegorocznym 31. spotkaniem 
młodych. Dwie energetyczne autorki, 
Karolina Sarniewicz i Anna Salawa, ze-
brały i opracowały świadectwa uczest-
ników kolejnych ŚDM, dodały szczyptę 
własnych doświadczeń i zadbały o prze-
kazanie najważniejszych pojęć wiążą-
cych się ze spotkaniem młodych.
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Bardzo często nawrócenie kojarzy nam się 
z uczuciem żalu i skruchy, a nawet ze łza-
mi, które wyciska nam z oczu refleksja nad 
naszym grzesznym życiem. Jednak uczucia, 
choć są ważne, nie stanowią istoty nawró-
cenia. Jego sednem jest radykalna przemia-
na życia. Św. Paweł w Liście do Efezjan tak 
pisze: „Trzeba porzucić dawnego człowieka, 
który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych 
żądz, odnawiać się duchem w waszym my-
śleniu i przyoblec człowieka nowego, stwo-
rzonego według Boga, w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości” (Ef 4, 24). Grzeszny 
człowiek nie podoba się Bogu i nie może 
mieć z Nim wspólnoty. Dlatego musi „zwlec” 
z siebie starą naturę Adama, by przyodziać 
się w nową – Chrystusa. Czynność ta przypo-
mina zamianę szat. Prorok Izajasz mówi, że 
„wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze 
dobre czyny jak skrwawiona szmata” (zob. 
Iz 64, 5). Tę szatę musimy z siebie zdjąć, by 
móc założyć nową, czystą szatę opłukaną 
i wybieloną we krwi Baranka (zob. Ap 7, 
14), jedynego Sprawiedliwego. Każdy kto 
to uczyni zyska nową tożsamość, stanie się 
nowo narodzonym stworzeniem. 

Śmierć dla grzechu

By móc narodzić się na nowo trzeba umrzeć: 
„Kto bowiem umarł, stał się wolny od grze-
chu” (Rz 6, 7). Nie chodzi tu jednak o śmierć 
fizyczną, gdyż grzeszny człowiek oddzielony 
od Boga za życia, pozostałby takim także po 
śmierci. Jezus powiedział do faryzeuszów
i uczonych w piśmie: „Tam, gdzie Ja idę, wy 
pójść nie możecie” (J 8, 21). Piotrowi zaś 
obiecał: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść 
nie możesz, ale później pójdziesz” (J 13, 36). 
Przed śmiercią Jezusa żaden człowiek nie 
miał dostępu do Ojca. Ofiara na krzyżu zmie-
niła wszystko. Uzyskaliśmy możliwość pojed-
nania z Bogiem, a zmartwychwstanie Jezusa 
otworzyło nam drogę do nieśmiertelnego 
życia w chwale w królestwie Bożym. Jednak 
nadal człowieka, który chce narodzić się na 
nowo, czeka śmierć. Nie istniej bowiem inna 
droga umożliwiająca pozbycie się starej na-
tury. Musimy umrzeć dla grzechu, by żyć dla 
Boga w Chrystusie Jezusie (zob. Rz 6, 11). 
Każdy, kto mieni się chrześcijaninem, powi-
nien znać datę swojej śmierci. A jeśliby na-
wet zapomniał, odnajdzie ją na świadectwie 
chrztu św., gdyż to właśnie podczas chrztu 
dokonał się uroczysty akt pogrzebania sta-
rego człowieka wraz z jego grzeszną naturą. 
Chrzest zatem to ceremonia pogrzebu! „Czyż 
nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy-
śmy otrzymali chrzest zanurzający w Chry-
stusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 

śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzeba-
ni po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe ży-
cie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki 
chwale Ojca” (Rz 6, 3-4). Chrzest jest zanu-
rzeniem w śmierć Chrystusa. Polskie tłuma-
czenie greckiego słowa baptismós (łac. bap-
tizo) nie oddaje jego znaczenia, którym jest 
„zanurzenie”. Dlatego Biblia Tysiąclecia w cy-
towanym fragmencie rzeczownik „chrzest” 
dopełnia imiesłowem „zanurzający”. W języ-
ku greckim ten sam zabieg nie miałby sen-
su, gdyż zdanie to brzmiałoby: „otrzymali 
zanurzenie zanurzające w Chrystusa Jezusa”. 
Inne przekłady Pisma Świętego poradziły so-
bie z tym problemem albo usuwając słowo 
„chrzest”: „wszyscy zostaliśmy zanurzeni
w Chrystusie Jezusie”, albo używając go
w znaczeniu greckiego baptismós: „my wszy-
scy ochrzczeni w Chrystusa”. Bez względu na 
różne sposoby tłumaczenia, warto pamiętać, 
że ilekroć Biblia mówi o chrzcie, ma na my-
śli zanurzenie. Chrzest przenosi człowieka 
w inną rzeczywistość – pod krzyż Jezusa. To 
szczególny moment, w którym spadkobierca 
Adama umiera z Chrystusem: „dawny nasz 
człowiek został razem z Nim ukrzyżowany 
po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli 
grzechu” (Rz 6, 6). To właśnie wtedy na-
stępuje zdarcie starych szat. Zanurzając się
w śmierć Chrystusa, człowiek zostaje z nim 
złączony w jedno (zob. Rz 6, 5). Św. Paweł 
napisał o sobie, że razem z Chrystusem zo-
stał przybity do krzyża: „Teraz zaś już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal 
prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie 
moje jest życiem wiary w Syna Bożego, któ-
ry umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie” (Ga 2, 20). Zatem jak Adam poprzez 
swój grzech pociągnął za sobą cały rodzaj 
ludzki ku upadkowi i śmierci, Chrystus po-
przez swoją śmierć pociąga za sobą nowy 
rodzaj ludzki, który tworzą złączeni z Nim
w jedno ochrzczeni.

Przyobleczenie w Chrystusa 

Gdy już „zwleczemy” z siebie starą naturę, 
przybijając ją do krzyża, możemy włożyć 
szaty nowego człowieka: „Bo wy wszyscy, 
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa” (Gal 3, 27). 
Chrzest zatem jest nie tylko momentem 
śmierci, ale również miejscem nowego na-
rodzenia. Tak jak Chrystus umarł i żyje dla 
Boga, tak my umieramy dla grzechu i żyjemy 
w Nim dla Boga (por. Rz 6, 10-11). Św. Paweł 
nie waha użyć się tu słowa: „wskrzeszenie”: 
„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie
z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, 

Przyobleczeni w nowego człowiekaPrzyobleczeni w nowego człowieka
„Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra

i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was 

ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie

w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, 

którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał 

świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, 

którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech 

tysięcy dusz” (Dz 2, 37-41).

polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała 
grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani 
w chrzcie, w którym też razem zostaliście 
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który 
Go wskrzesił” (Kol 2, 11-12). Przez chrzest 
człowiek pogrzebany z Chrystusem i uspra-
wiedliwiony Jego krwią zostaje wskrzeszony 
do nowego życia. Dzieje się to przez wiarę 
w moc Boga, który wskrzesił Jezusa z mar-
twych. Dlatego chrztu nie można odłączyć 
od wiary. Bez niej staje się on jedynie pu-
stym rytuałem. Jezus polecając uczniom gło-
sić Ewangelię, powiedział, że „kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).
Można zatem być ochrzczonym, lecz nie 
wierzyć. Wtedy chrzest nic w człowieku nie 
zmienia i nadal jego grzeszna natura ciągnie 
go ku zagładzie. Apostoł Paweł porównuje 
również chrzest do obrzezania, które dla 
Izraelitów było szczególnym znakiem przy-
mierza z Bogiem (zob. Rdz 17, 10-11). Zabieg 
jest ten celowy, gdyż chrzest jest momentem 
włączenia człowieka w nowe przymierze 
przypieczętowane krwią Chrystusa.

Naśladowanie Jezusa

Jezus również został ochrzczony, jednak 
Jego chrzest różnił się od naszego. Gdy św. 
Jan powstrzymywał się przed udzieleniem 
Mu chrztu, usłyszał te słowa: „Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko co 
sprawiedliwe” (Mt 3, 15). Chrzest Jana był 
sprawiedliwością od Boga, znakiem nawró-
cenia. Ci, którzy przyjmowali chrzest, wyzna-
wali swoje grzechy. W ten sposób oddawali 
słuszność Bogu, że tylko On jest święty, a lu-
dzie są grzesznikami potrzebującymi zbawie-
nia. Oczekiwali również na Mesjasza: „Jan 
udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając 
do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim 
idzie, to jest w Jezusa” (Dz 19, 4). Chrzest 
przygotowywał drogę Chrystusowi w myśl 
słów proroka Izajasza: „Drogę dla Pana 
przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech 
się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie 
góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się 
staną urwiska, a strome zbocza niziną gład-
ką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem 
ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to 
powiedziały” (Iz 40, 4-5). I rzeczywiście, gdy 
Jezus został ochrzczony w wodach Jordanu 
objawiła się „chwała Pańska”: „A oto otwo-
rzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębicę i przychodzące-
go na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest 
mój Syn umiłowany, w którym mam upodo-
banie” (Mt 3, 16-17). Podczas chrztu Jezus 
został namaszczony Duchem Świętym i po 
raz pierwszy Bóg powiedział, że On jest Jego 
Synem. Objawił się jako posłany przez Boga 
Mesjasz, którego Jan Chrzciciel zapowie-
dział. Zatem Jego chrzest nie był ku nawró-
ceniu, ale zwiastował rzeczy przyszłe. Jezus 
bowiem nie miał grzechu i był sprawiedliwy 
przed Bogiem. Jednak tak mocno utożsamił 
się z człowiekiem, że zanurzył się w jego 
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grzechu. Wszyscy, którzy oglądali na wła-
sne oczy rzekę Jordan, mówią, że jest ona 
„mulista”, a kąpanie się w niej nie należy do 
przyjemnych. Jednak właśnie te właściwo-
ści rzeki najlepiej oddają znaczenie chrztu 
Jezusa. On jako Sprawiedliwy zanurzył się
w „mule” ludzkiej nieprawości. A Bóg po-
twierdził ten gest, ogłaszając, że ma upodo-
banie w swoim Synu, gdyż wszystko co czy-
ni jest zgodne z Jego odwiecznym planem. 
Dlatego Jezus powiedział do Jana: „godzi się 
nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe”. 
Był świadomy swojej misji i poprzez chrzest 
ją potwierdził. Od tej chwili został namasz-
czony Duchem Świętym, aby wypełnić dzieło 
odkupienia człowieka, którego finałem stał 
się krzyż. Tam utożsamił się z ludzkim grze-
chem do końca, ponosząc haniebną śmierć: 
„On sam, w swoim ciele poniósł nasze grze-
chy na drzewo, abyśmy przestali być uczest-
nikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości” 
(1 P 2, 24). Po zmartwychwstaniu nakazał 
uczniom chrzcić wszystkich, którzy w Nie-
go uwierzą (zob. Mk 16, 16). W ten sposób 
chrzest nie jest już oczekiwaniem na przyj-
ście Mesjasza ani przyznaniem się do własnej 
niesprawiedliwości, ale zanurzeniem w Jego 
zbawcze dzieło, którego dokonał na krzyżu, 
by śmierć dla grzechu urzeczywistniła się
w nas, a nowe życie mogło mieć swój po-
czątek. Człowiek, który zostaje ochrzczony, 
podąża śladami Chrystusa i ma udział w tym
wszystkim, w czym On ma udział. Bóg ma 
upodobanie w każdym, kto naśladuje Jego 
Syna. Tak jak podczas chrztu publicznie ogło-
sił, że Jezus jest Jego Synem, tak i podczas 
naszego chrztu wobec świadków nazywa 
nas swoimi dziećmi: „Popatrzcie, jaką miło-
ścią obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” 
(1 J 3, 1). Chrzest jest zatem nadaniem no-
wej tożsamości dziecka Bożego. A poświad-
czeniem tej tożsamości jest zamieszkiwanie 
w nas Ducha Świętego. Jego obecność jest 
dowodem przynależności do Chrystusa 
(por. Rz 8, 9). Odrodzony człowiek staje się 
świątynią Boga, gdyż Jego Duch od tej pory
w nim zamieszkuje (por. 1 Kor 3, 16). Zada-
niem chrześcijanina jest poddanie się Jego 
prowadzeniu: „Ci bowiem, którzy żyją we-
dług ciała, dążą do tego, czego chce ciało; 
ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, 
czego chce Duch” (Rz 8, 5). Zatem nie wy-
starczy by człowiek umarł dla grzechu i przy-
jął nowe życie, ale potrzeba, by poddał się 
kierowaniu Ducha Świętego: „Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 
synami Bożymi” (Rz 8, 14). 

Z wody i z Ducha

Jezus powiedział do Nikodema, że aby wejść 
do królestwa Bożego, trzeba narodzić się 
wody i Ducha (J 3, 5). Można zatem po-
wiedzieć, że nowe narodzenie opiera się 
na dwóch filarach: chrzcie i Słowie Bożym,
a ich fundamentem jest wiara. Przez chrzest 
nasza stara natura zostaje ukrzyżowana
z Chrystusem i mają miejsce narodziny no-
wego człowieka. Gdy przyjmujemy Słowo 
Boże, przyjmujemy Chrystusa, który jest 
odwiecznym Słowem Ojca. W ten sposób 

zasiane zostaje w nas ziarno nowego życia: 
„Jesteście bowiem ponownie do życia po-
wołani, nie z ginącego nasienia, ale z nie-
zniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które jest 
żywe i trwa” (1 P 1, 23). Jednak, by przyjąć 
Słowo, musimy najpierw je poznać, a po-
tem w Nie uwierzyć: „Przeto wiara rodzi się 
z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, 
jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Człowiek 
nie może się zbliżyć do Jezusa bez poznania 
Ewangelii. Zobaczmy, że to właśnie dzięki 
głoszeniu Dobrej Nowiny przez apostołów 
ludzie nawracali się, przyjmowali chrzest

i stawali się członkami Kościoła. Bez ich na-
uczania nie mieliby możliwości dowiedzieć 
się o Jezusie: „Jakże więc mieli wzywać Tego, 
w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwie-
rzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli 
usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (Rz 10, 14).
To apostołowie przebywali z Jezusem, cho-
dzili za Nim, słyszeli jego nauczanie, byli 
świadkami cudów. Otrzymali nakaz, by opo-
wiedzieć o tym „wszelkiemu stworzeniu” 
(zob. Mk 16, 15). Św. Paweł pisał o ludziach, 
którzy uwierzyli jego zwiastowaniu Ewange-
lii, że ich „zrodził w Chrystusie” (zob. 1 Kor 
4, 15). Podobnie powiedział o Onezynie, że 
go „zrodził w kajdanach” (zob. Flm 1, 10). 
A zatem słuchanie Ewangelii prowadziło 
do narodzin nowego człowieka. Co więcej 
chrzest był w pierwotnym Kościele ściśle 
związany z głoszeniem Dobrej Nowiny. Tak 
było w przypadku ludzi w pewnym mieście 
w Samarii (zob. Dz 8, 12-13). Podobnie, gdy 
Filip opowiedział dworzaninowi etiopskiemu 
o Jezusie, ten zapragnął się ochrzcić (zob. 
Dz 8, 34-37). Również strażnik więzienny 
wraz ze swoimi domownikami ochrzcili się 
pod wpływem „nauki Pana” przekazanej im 
przez Pawła i Sylasa (zob. Dz 16, 32-33). Za-
tem głoszenie Ewangelii prowadziło do na-
wrócenia poświadczanego następnie przez 
chrzest. Św. Paweł w Liście do Efezjan napi-
sał, że „Chrystus umiłował Kościół i wydał za 
niego samego siebie, aby go uświęcić, oczy-
ściwszy obmyciem wodą, któremu towa-
rzyszy słowo” (Ef 5, 25-26). Zatem chrzest 
i zwiastowanie Dobrej Nowiny muszą iść
ze sobą w parze.

Życie z Jezusem 

Mimo nowego narodzenia, ciało człowie-
ka nadal podlega śmierci. Chrystus zmar-
twychwstając zwyciężył śmierć, nie usunął 
jednak faktu umierania z ludzkiej egzysten-
cji. Ono zniknie dopiero na końcu czasów 
przy powszechnym zmartwychwstaniu na 
Sąd Ostateczny, kiedy to „jako ostatni wróg, 
zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15, 26). 
Jeśli jednak przyjęliśmy z wiarą Ewangelię 
i zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jezusa, to, 
choć nasze ciało na skutek grzechu podlega 

śmierci, duch posiada życie dzięki uspra-
wiedliwieniu (zob. Rz 8, 10). Otrzymaliśmy 
również obietnicę wskrzeszenia naszego 
ciała, gdyż jak pisze św. Paweł: „jeżeli miesz-
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa
z martwych, przywróci do życia wasze śmier-
telne ciała mocą mieszkającego w was swe-
go Ducha” (Rz 8, 11). Mając taką obietnicę, 
śmierć nie powinna nas już smucić, a nawet 
jeśli boli nas rozłąka z bliskimi, powinniśmy 
trzymać się nadziei zmartwychwstania: „Jeśli 
bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł 
i zmartwychwstał, to również tych, którzy 
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz
z Nim” (1 Tes 4, 14). Jesteśmy zachęceni, by 
w nadziei oczekiwać wypełnienia obietnicy 
i żyć łaską nowego narodzenia tu na ziemi. 
W chrzcie ukrzyżowaliśmy nasze ciało z jego 
namiętnościami i pożądaniami oraz otrzy-
maliśmy Ducha, aby poddać się Jego prowa-
dzeniu (zob. Ga 5, 24). Chrzest to początek 
drogi. Musimy zakorzeniać się w Chrystusie, 
w którego się przyoblekliśmy, zmieniać na-
sze myślenie, korygować postawy zgodnie
z nauczaniem Ewangelii: „Jak więc przeję-
liście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, 
tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego 
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umac-
niajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni 
wdzięczności” (Kol 2, 6-7). Trzeba pozwolić 
nowemu człowiekowi w nas nieustannie 
wzrastać i odnawiać ku głębszemu poznaniu 
Boga na wzór Jezusa (zob. Kol 3, 10).

Karolina Kwaśniewska-Maroń
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Od honorowego krwiodawstwa Od honorowego krwiodawstwa 
można się uzależnićmożna się uzależnić

– Od honorowego oddawania krwi można się uzależnić – przekonuje ks. 
płk Zenon Surma, Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi, dziekan 
Inspektoratu Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych. W rozmowie z Krzysztofem 
Stępkowskim ks. Surma zachęca do włączenia się w pomoc i pokonania lę-
ków przed oddawaniem krwi, która może uratować ludzkie życie.

Apel o oddawanie krwi
O oddawanie krwi przed zbliżającymi się Świato-
wymi Dniami Młodzieży apeluje biskup polowy 
Józef Guzdek. Ordynariusz wojskowy podkreślił 
w rozmowie z Radiem Watykańskim, że zbliża-
jące się w Polsce spotkanie młodych to także 
zwiększony ruch na drodze i zwiększone ryzyko 
wypadków.
Szybkim krokiem zbliżają się Światowe Dni Mło-
dzieży; tysiące, setki tysięcy osób będzie przemie-
rzać polskie szlaki. Mając to na uwadze, gorąco 
zachęcam i apeluję o oddawanie krwi z myślą o 
tych, którzy będą poszkodowani w wypadkach 
drogowych. Oddaj krew, a możesz uratować 
zdrowie i życie wielu – podkreślał w wypowiedzi 
dla watykańskiego radia bp Guzdek. 
Z apelem o dołączanie do grona honorowych 
dawców krwi zwróciło się przed wakacjami do 
wiernych Kościoła katolickiego także Ministerstwo 
Zdrowia. Apel poparł przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

kes

Co Ksiądz pamięta ze swojego pierw-
szego oddawania krwi?
– Pierwszy raz oddałem krew w 1978 roku. 
Byłem po szkole średniej, pracowałem w za-
kładach elektronicznych „Elwro” we Wro-
cławiu. W radio usłyszeliśmy o wypadku
w stoczni gdyńskiej. Podczas spawania nazbie-
rało się sporo gazów i nastąpił wybuch. Kilku 
stoczniowców zostało rannych. Usłyszałem 
komunikat radiowy, w którym apelowano do 
wszystkich ludzi dobrej woli o oddawanie krwi 
na rzecz poszkodowanych. Zaproponowałem 
kolegom, żeby włączyć się w tę akcję. Poje-
chaliśmy do wrocławskiego Centrum Krwio-
dawstwa i tam oddaliśmy krew. Przyznam, 
że i kolegom, i mi towarzyszyło wiele emocji. 
Wszystko jednak odbyło się bardzo spokojnie 
i płynnie. Pobrano krew z żyły, przeprowadzo-
no badanie. Podczas rozmowy Pani Doktor za-
częła zachęcać mnie do częstego oddawania 
krwi. Mówiła, że jestem bardzo zdrowy i mam 
rzadko spotykaną grupę krwi, która jest przez 
to tym cenniejsza. Myślę, że dobry kontakt
z lekarzem, spokojne podejście personelu me-
dycznego i to, że donacja krwi odbyła się bez 
przeszkód, na przykład, że nie zapomniałem 
dowodu osobistego, więc nie było proble-
mów formalnych, było niezwykle ważne, bo 
nie miałem z tego żadnych złych wspomnień. 
Myślę, że to także ustawiło na dalsze lata mój 
stosunek do honorowego krwiodawstwa.

Co czuje oddający krew?
– Jest kilka niepotrzebnych mitów na ten 
temat, które pewnie odstraszają potencjal-
nych krwiodawców. Najpowszechniejszym 
jest strach przed zakażeniem lub zarażeniem. 
To zupełnie bez sensu. Ktoś kto oddawał już 
krew wie, że wszystkie używane podczas do-
nacji akcesoria medyczne są jednorazowe. 
Nie ma szans, żeby zarazić się igłą lub worecz-
kiem, bo są one sterylne. Procedura zaczyna 
się od badania i pobrania próbki z palca. Jeśli 
wyniki są pozytywne to pobrane zostanie od 
nas 450 ml. krwi. Jeżeli krew oddajemy po raz 
pierwszy to dodatkowo pobrane zostanie 80 
ml. na dodatkowe badania. Ważne jest, żeby 
zjeść w dniu donacji lekkie śniadanie wtedy 
unikniemy kolejnego mitu, czyli zawrotów 
głowy i osłabienia. To odwrotnie niż podczas 
badań, kiedy musimy być na czczo i oddaje-
my krew bez śniadania, żeby nie zakłócić wy-
ników. W przypadku oddawania krwi warto 
coś zjeść właśnie po to, żeby uniknąć ewen-

tualnych nieprzyjemności. Koniecznie jeszcze 
trzeba wspomnieć, że przy oddawaniu krwi 
potrzebny jest dowód osobisty. Bez niego nie 
będziemy mogli zarejestrować się, a jest to 
niezbędne.
Po oddaniu krwi dawca odczuwa wielką ra-
dość, z możliwości udzielenia komuś pomo-
cy. Patrząc z perspektywy wiary to przecież 
także szansa na ratunek dla życia wiecznego. 
Jeśli ktoś nie zdążył czegoś w swoim życiu 
zmienić, a oddana krew ratuje mu życie, to 
pomaga się dając czas na poprawę. Krwio-
dawstwo to realizowanie w praktyce słów 
Jezusa: Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich (J 15,13). Myślę, że oddanie krwi po 
raz pierwszy jeszcze tę radość powiększa. 
Warto też pamiętać, że nasza krew napraw-
dę jest potrzebna, bo do tej pory nie udało 
się wyprodukować jej sztucznego odpowied-
nika. Krwią może podzielić się tylko człowiek 
z drugim człowiekiem.

Od czasu gdy po raz pierwszy oddał 
Ksiądz krew minęło 38 lat.
– Przez ten czas udało mi się oddać już po-
nad 50 litrów krwi. Wcześniej kiedy pracowa-
łem we Wrocławiu, potem w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, oddawałem 
krew systematycznie. Poza tym, że regular-
nie oddaję krew to także, dzięki życzliwości 
i pomocy Biskupa Polowego Józefa 
Guzdka, organizuję w styczniu co-
roczne spotkania honorowych daw-
ców krwi w katedrze polowej. Jest 
Msza św., opłatek i możliwość odda-
nia krwi w autobusie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. W ostatnią sobotę maja 
organizujemy pielgrzymki na Jasną 
Górę, a w drugą sobotę września 
spotykamy się w Licheniu. Na obie 
pielgrzymki przyjeżdżają krwiodawcy 
z całej Polski. Ponadto jako duszpa-
sterz Honorowych Dawców Krwi czę-
sto uczestniczę w prelekcjach i wy-
kładach. Zawsze pada wtedy pyta-
nie o ilość oddanej krwi. Ponad 50 
litrów na wielu robi wrażenie. W ho-
norowym krwiodawstwie znaczenie 
ma nie tylko oddanie krwi, ale także 
nastawienie, otwartość na Boga i na 
drugiego człowieka. Chęć niesienia 
mu pomocy. Zawsze odczuwałem 
w swoim życiu to, że dobro, które 
komuś się wyświadcza wraca. Warto 
się więc dzielić krwią.

Powiedział Ksiądz, że nie można zara-
zić się podczas oddawania krwi, ale czy 
można zarazić się honorowym krwio-
dawstwem?
– Jako oficer Wojska Polskiego jestem zobo-
wiązany do corocznych badań okresowych. 
Często podczas pobierania krwi pielęgniar-
ka widząc wkłucia i nie wiedząc, że jestem 
honorowym krwiodawcą pyta mnie: Czy jest 
Ksiądz uzależniony? Odpowiadam wtedy: 
Tak. Ojej, no to jakie narkotyki Ksiądz bierze? 
– Radość z oddawania krwi. Staram się i prze-
konuję wszystkich, że to naprawdę wyjątko-
wy sposób na pomoc bliźniemu, który warto 
praktykować i propagować. Zwłaszcza teraz 
w okresie wakacji, kiedy wielu honorowych 
krwiodawców jest na urlopach i gdy wzmo-
żony jest ruch na drogach. To sprzyja zwięk-
szonemu ryzyku wypadków, a wiadomo, że 
niewiele operacji ratujących życie może obyć 
się bez podania krwi. 
– Dziękuję za rozmowę.

Ks. płk Zenon Surma CMF, od 1993 roku kape-
lan Ordynariatu Polowego, dziekan Inspekto-
ratu Wsparcia Sił Zbrojnych i proboszcz parafii 
wojskowej w Bydgoszczy, delegat biskupa 
polowego ds. instytutów życia konsekrowa-
nego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Od 
1997 roku Krajowy Duszpasterz Honorowych 
Dawców Krwi.
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KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Gdynia
W Porcie Wojennym w Gdyni 29 czerwca w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej odbyła się uroczystość pożegnania załogi fregaty rakietowej ORP Gen. Tadeusz 
Kościuszko, która przez najbliższe dwa miesiące będzie realizowała zadania pod flagą Soju-
szu Północnoatlantyckiego. Jednostka wraz z komponentem lotniczym (śmigłowiec SH-2G) 
na początku lipca dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 2 (SNMG 2), który po-
dejmie działania w rejonie Morza Śródziemnego. W ceremonii udział wzięli m.in. Jarosław 
Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. broni Mirosław Różań-
ski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, kontradmirał Mirosław Mordel, inspektor 
Marynarki Wojennej oraz komandor Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów. Po 
przemówieniach okolicznościowych oraz wręczeniu bandery wojennej od Prezydenta RP na 
ręce kmdr. por. Macieja Matuszewskiego, dowódcy fregaty, głos zabrał ks. kmdr por. Zbi-
gniew Rećko, dziekan Marynarki Wojennej, który poprowadził wspólną modlitwę i udzielił 
kapłańskiego błogosławieństwa wychodzącym w rejs.                                       Z.R./Gdynia

Gliwice
Jednostka Wojskowa AGAT świętowała pięciolecie powstania. 24 czerwca zaprezentowano 
społeczności lokalnej uzbrojenie i wyszkolenie jednostki. Dzień później odbył się półmaraton 
– Bieg Cross Exrteme „Masters’ Killer 2016”; przy wyjątkowo upalnej pogodzie zmierzyli się 
ze sobą miłośnicy biegania. Jednocześnie na terenie Kotlarni zorganizowany został piknik 
rodzinny. Na zakończenie utworzono strefę kibica, gdzie wspólnie dopingowano polskich 
piłkarzy podczas meczu ze Szwajcarią w ramach UEFA Euro 2016. Nazajutrz w niedzielę 
wieczorem w teatrze Muzycznym w Gliwicach miał miejsce koncert śląskiego zespołu Obe-
rschlesien. Następnie w kościele garnizonowym pw. św. Barbary sprawowana była uroczysta 
Msza św. dziękczynna za minione pięć lat istnienia Jednostki Wojskowej AGAT. Euchary-
stię uświetnił poczet sztandarowy oraz kompania honorowa. Podczas modlitwy pamiętano 
również o pierwszym dowódcy jednostki, śp. płk. Sławomirze Berdychowskim. 30 czerwca 
na placu centralnym Garnizonu Gliwice odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli 
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, parlamentarzyści, władze lokalne, woj-
skowe oraz organizacje społeczne. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa.             S.B.

Opole
Obchody 17. rocznicy powstania 10. Brygady Logistycznej rozpoczęły się Mszą św. 
sprawowaną w kaplicy 30 czerwca przez bp. Rudolfa Pierskałę, biskupa pomocniczego 
diecezji opolskiej, w intencji żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin. Euchary-
stię koncelebrował ks. mir Tomasz Krawczyk, kapelan opolskiego garnizonu. Następnie 
na placu apelowym zebrali się goście, a wśród nich przedstawiciele władz państwo-
wych oraz samorządowych, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, reprezentanci 
służb mundurowych i instytucji wojskowych Garnizonu Opole, kombatanci i weterani, 
a także delegacje organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół województwa 
opolskiego. W trakcie uroczystości nastąpiło podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej 
współpracy przez płk Adama Słodczyka, dowódcę 10. Brygady Logistycznej oraz płk. 
Michella Letchera, dowódcę 16. Brygady Wsparcia Logistycznego US Army. Dokument 
ten stanowi podstawę do organizacji w przyszłości wspólnych ćwiczeń wojskowych.
Z okazji święta wyróżniający się żołnierze odebrali odznaczenia państwowe, resortowe, 
tytuły honorowe i odznaki pamiątkowe. Wręczono również akty mianowania na kolej-
ne stopnie wojskowe. Oficjalną część obchodów zakończył występ Orkiestry Wojskowej
z Poznania oraz defilada pododdziałów. Goście zostali zaproszeni na poczęstunek trady-
cyjną grochówką wojskową oraz mieli możliwość zapoznać się z wyposażeniem bryga-
dy w ramach dnia otwartych koszar.                                                                          P.P.

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Międzyrzecz
1 lipca czterystu żołnierzy wraz ze swoim 
dowódcą płk. Piotrem Malinowskim uczest-
niczyło w uroczystej Mszy św. w kościele 
pw. św. Wojciecha sprawowanej z okazji 
20. rocznicy powstania 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni. 
Józefa Dowbor-Muśnickiego. Eucharystii 
przewodniczył bp. Paweł Socha, biskup 
senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 
a Słowo Boże o pokorze w piastowaniu 
władzy wygłosił ks. płk Grzegorz Krupski, 
dziekan Wojsk Lądowych. Wiernych po-
witał ks. płk Marek Kwieciński, kapelan 
brygady, który zachęcił do dziękczynnej 
modlitwy za obecność żołnierza polskie-
go w koszarach Międzyrzecza, Wędrzyna
i Krosna Odrzańskiego. We Mszy św. udział 
wzięli gen. broni Mirosław Różański, do-
wódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11. Lu-
buskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, posło-
wie na Sejm Rzeczpospolitej Polski, przed-
stawiciele władz miasta i województwa 
lubuskiego, byli kapelani jednostki, miej-
scowi kapłani, reprezentanci służb mun-
durowych, organizacji pozarządowych, 
mieszkańcy Międzyrzecza oraz goście. Li-
turgię uświetnił poczet sztandarowy jed-
nostki i kompania honorowa, wojskowa 
asysta liturgiczna oraz Orkiestra Wojskowa 
z Poznania. Po duchowej uczcie w kościele 
na rynku miasta odbył się uroczysty apel, 
pokaz musztry paradnej oraz defilada 
pojazdów pancernych, a także spotkanie
w kasynie.                                           M.K.

Koszalin
Mszą św. sprawowaną w kaplicy garni-
zonowej 1 lipca przez ks. ppor. Błażeja 
Woszczka rozpoczęły się obchody święta 
8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotnicze-
go.  Podczas Eucharystii obecny był poczet 
sztandarowy pułku, a kaplicę wypełnili żoł-
nierze na czele z dowódcą płk. Andrzejem 
Mentlem, pracownicy cywilni, a także kom-
batanci i weterani. Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się na placu apelowym jednostki, 
gdzie prezes okręgu Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w podziękowaniu 
za współpracę uhonorował dowódcę, jego 
zastępcę, oficera wychowawczego oraz 
księdza kapelana odznaką pamiątkową 
„Akcja Burza”.                                     xbw



Środa, 27 lipca

16.00  -  przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II 
Kraków-Balice
Ceremonia powitania.

17.00  -  przyjazd na Wawel
Spotkanie z władzami i z korpusem dyplomatycznym

17.40  -  wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.30  -  katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi

Cicha modlitwa przy Konfesji św. Stanisława, gdzie są wysta-
wione też relikwie św. Jana Pawła II, uczczenie Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy za ołtarzem.
Przemówienie Ojca Świętego.
Wieczorem: Pałac Arcybiskupów Krakowskich.
Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby po-
witać wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybisku-
pów Krakowskich.

Czwartek, 28 lipca

7.40   -  przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze sióstr 
Prezentek
Przy wejściu do Kaplicy Świętych Jana Chrzciciela i Jana Apo-
stoła będą zgromadzone siostry tej wspólnoty i uczniowie 
szkół przez nie prowadzonych.
Wspólna modlitwa w ciszy.

9.45   -  przyjazd do klasztoru jasnogórskiego
Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu.

10.30  -  Msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
Msza Święta jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim,
w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Mszę koncelebrują biskupi i liczni polscy kapłani, w obecności 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz kraju.

17.00  -  przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia
Na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich Prezy-
dent Krakowa przekazuje klucze do miasta Ojcu Świętemu.
W tramwaju na Błonia papieżowi będzie towarzyszyć mło-
dzież niepełnosprawna.

17.15  -  przyjazd na Błonia
Przejazd papamobile między wiernymi. Oczekuje się około 
600 tysięcy młodych ludzi.

17.30  -  ceremonia powitania (ok. 1,5 godziny)
Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papieskim, pozdra-
wiając wiernych zebranych na placu.

Piątek, 29 lipca 2016

7.00   -  Msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Kra-
kowskich

9.30   -  wizyta w Auschwitz
W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci św. 
Maksymiliana Kolbego.
Ojciec Święty udaje się pieszo na teren byłego obozu koncen-
tracyjnego, przechodząc sam przez bramę wejściową. Przy 
wejściu na dziedziniec bloku 11 Ojciec Święty spotka się indy-
widualnie z 15. osobami ocalałymi z obozu. Modlitwa prywat-
na w celi męczeństwa św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego.

10.30  -  wizyta w obozie Birkenau
Ojciec Święty przejeżdża samochodem od głównej bramy wej-
ściowej obozu, wzdłuż linii kolejowej, aż do placu przed Mię-
dzynarodowym Pomnikiem Ofi ar Obozu, gdzie zgromadzonych 
jest około 1000 gości. Zatrzymuje się na cichą modlitwę przed 
pomnikiem.
Indywidualne spotkanie z 25. „Sprawiedliwymi wśród Naro-
dów Świata”.
Przemówienie Ojca Świętego.

16.30  - przyjazd do Prokocimia
Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
Szpital, jeden z najważniejszych w Polsce, leczy każdego roku 
około 30 000 dzieci hospitalizowanych jak i 200 000 w trybie 
ambulatoryjnym.
W holu jest zgromadzonych około 50. chorych dzieci z rodzi-
cami.
Przemówienie Ojca Świętego.
Prywatna wizyta w wybranych  miejscach szpitalnego oddziału 
ratunkowego na parterze, w towarzystwie dyrektora i rodziców.
Modlitwa w kaplicy szpitalnej.

18.00  -  Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach
Na zakończenie Drogi Krzyżowej Ojciec Święty wygłasza krót-
kie przemówienie.
Po kolacji Papież Franciszek ukaże się w Oknie Papieskim, po-
zdrawiając wiernych zebranych na placu.

Sobota, 30 lipca 2016

8.30   - wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
Kaplica Świętej Faustyny Kowalskiej. Obecne będą siostry ze 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz dziewczęta, któ-
rymi zakonnice się opiekują. Modlitwa w kaplicy przed gro-
bem św. Faustyny.

8.45   - przejazd papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia
9.00   - przejście przez Bramę Miłosierdzia

Ojciec Święty wchodzi do Sanktuarium przez Bramę Miłosier-
dzia.

9.15   - Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży
Ojciec Święty spowiada pięciu młodych ludzi w językach: wło-
skim, hiszpańskim i francuskim. Papież Franciszek jest trzecim 
– po św. Janie Pawle II i Benedykcie XVI – papieżem, który 
nawiedza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale pierwszym, 
który w nim będzie spowiadał.

10.30  -  Msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, 
osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski.
W Sanktuarium znajduje się około 2 tysięcy osób: kapłanów, 
zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych i seminarzystów 
z Polski. 5 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć we Mszy 
św. na rozległym placu przed świątynią.

13.00  -  obiad z młodzieżą
Ojciec Święty zje obiad z Kardynałem Arcybiskupem Krakow-
skim, z tłumaczem i 12 przedstawicielami młodzieży z różnych 
krajów: jednym chłopcem i jedną dziewczyną z każdego konty-
nentu, oraz z chłopcem i dziewczyną z Polski.

19.00  -  przyjazd na Campus Misericordiae
Przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przedstawicielami 
młodzieży

19.30  -  czuwanie modlitewne z młodzieżą

Niedziela, 31 lipca 2016

8.45   -  przyjazd na Campus Misericordiae
Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: Domu Miłosier-
dzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba – magazy-
nu z żywnością dla potrzebujących.
Przejazd wśród wiernych.

10.00  -  Msza święta Posłania na zakończenie Światowych Dni
Młodzieży
Rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłosze-
nie miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

17.00  -  przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami 
ŚDM oraz Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Do-
broczyńcami spotkania młodych całego świata

18.15  -  przyjazd do Balic (część wojskowa).
Ceremonia pożegnania Ojca Świętego

Światowe Dni Młodzieży
 Kraków 2016 (program)

Źródło: mat. prasowe ŚDM


