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Numer zamknięto 23 sierpnia 2016 r.
Na okładce: Ojciec Święty Franciszek przechodzi przez Bramę Miłosierdzia, Brzegi, 30 lipca 2016 r.

Wizyta Ojca Świętego Franciszka w PolsceWizyta Ojca Świętego Franciszka w Polsce
Ojciec Święty Franciszek w dniach 27-31 lipca przebywał z wizytą w Polsce. Jego 
wizyta apostolska związana była głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży, 
które przebiegały pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią”. Podczas pobytu w naszym kraju Franciszek uczcił na Jasnej 
Górze 1050. rocznicę chrztu Polski, modlił się w przejmującym milczeniu na te-
renie b. niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i ogłosił, że miejscem kolej-
nych ŚDM będzie Panama.

Samolot włoskich linii lotniczych „Alitalia” 
A321 z papieżem Franciszkiem na pokładzie 
wylądował 27 lipca na lotnisku w Krakowie-
Balicach o godz. 15.50. Po przylocie odby-
ła się 20-minutowa ceremonia powitania
z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
metropolity krakowskiego kard. Stanisława 
Dziwisza, władz państwowych, biskupów 
oraz grupy wiernych.
Witając Franciszka na dziedzińcu Zamku 
Królewskiego na Wawelu prezydent Duda 
powiedział: „Jesteśmy niezmiernie szczęśli-
wi, że jesteś między nami. To uczta ducha, 
święto wielkiej radości”. W uroczystości 
uczestniczyło około 800 gości, w tym przed-
stawiciele władz państwowych i korpus dy-
plomatyczny.
Franciszek w swoim wystąpieniu zaznaczył, 
że po raz pierwszy odwiedza Europę Środko-
wo-Wschodnią i wyraził radość, że rozpoczy-
na od Polski, której synem był św. Jan Paweł 
II, inicjator Światowych Dni Młodzieży.
Wskazując, że charakterystyczną cechą naro-
du polskiego jest pamięć, Franciszek wyznał, 
iż zawsze był pod wrażeniem zmysłu histo-
rycznego papieża Wojtyły. Zwrócił uwagę, że 
„świadomość tożsamości, wolna od manii 
wyższości, jest niezbędna dla zorganizowa-
nia wspólnoty narodowej”. 
Po oficjalnym powitaniu na Wawelu Fran-
ciszek udał się wraz z prezydentem i jego 
małżonką Agatą na prywatne spotkanie,
a następnie modlił się w katedrze na Wawe-
lu przy konfesji św. Stanisława, gdzie wysta-

wione są również relikwie św. Jana Pawła II
i w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
W prezbiterium katedry odbyło się spotka-
nie z ok. 130 polskimi biskupami. Biskupi 
pytali papieża m.in. o to, jaką odpowiedź 
na sekularyzację powinna dać Polska, o rolę 
miłosierdzia i ruchów charyzmatycznych
w Kościele oraz o stanowisko Ojca Świętego 
w sprawie uchodźców.
Podczas wizyty papież czterokrotnie pojawiał 
się w słynnym oknie przy ul. Franciszkańskiej 
3. Pierwszego dnia poprosił o modlitwę
w intencji Macieja Szymona Cieślaka, 22-let-
niego studenta grafiki, który zmarł na raka 
nie doczekawszy ŚDM, których był wolon-
tariuszem. W czwartek ze szczególną troską 
mówił o małżeństwie i prostych słowach: 
„przebacz”, „proszę” i „dziękuję”, które po-
magają w codziennym życiu. Po piątkowej wi-
zycie w obozach koncentracyjnych Auchwitz-
Birkenau wspominał okrucieństwo wojny. Po 
raz czwarty papież pojawił się w oknie w nie-
dzielę, żegnając się z Krakowem. 
Wczesnym rankiem 28 lipca papież odwie-
dził położony na krakowskiej starówce klasz-
tor sióstr prezentek, które prowadzą gimna-
zja i licea, internaty, domy dziecka i domy 
opieki oraz ciężko chorego kard. Franciszka 
Macharskiego w Szpitalu Uniwersyteckim. 
Następnie udał się do Częstochowy, by prze-
wodniczyć Mszy św. w 1050. rocznicę chrztu 
Polski. 
W narodowym sanktuarium maryjnym zgro-
madziło się ok. 600 tys. wiernych. Po chwili 

modlitwy przed Cudownym Obrazem, Fran-
ciszek złożył na ołtarzu Złotą Różę. Jest to 
trzecie takie wyróżnienie papieskie dla tego 
miejsca po podobnych darach od Jana Pawła II
i Benedykta XVI. W prezencie od paulinów 
Franciszek otrzymał kopię Jasnogórskiego 
Obrazu i kielich mszalny.
Uroczystą Mszę św. na Wałach Jasnogórskich 
rozpoczął śpiew „Bogurodzicy”. W homilii 
papież podkreślił, że naród polski pokonał na 
swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. 
„Niech Matka, mężna u stóp krzyża i wytrwa-
ła w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na 
Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyj-
ścia ponad krzywdy i rany przeszłości oraz 
stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie 
ulegając pokusie izolowania się i narzucania 
swej woli” – zachęcił Franciszek.
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych z prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą i premier Beatą 
Szydło na czele.
Od wczesnego popołudnia wielokolorowa 
rzesza młodych ludzi z całego świata zmie-
rzała na krakowskie Błonia. Papież dotarł 
tam specjalnym tramwajem, przygotowanym 
przez władze Krakowa, które na czas ŚWM 
przekazały Ojcu Świętemu klucze do miasta. 
Spotkanie Franciszka z 700-tysięczną rzeszą 
młodych rozpoczęło się przy dźwiękach hym-
nu ŚDM „Błogosławieni miłosierni”. „Chcemy 
być świadkami miłosierdzia Boga. Chcemy być 
miłosierni jak Ojciec. Chcemy z Jezusem budo-
wać świat bardziej ludzki i bardziej solidarny” 
– powiedział na powitanie kard. Dziwisz.
Następnie odbyła się inscenizacja, pokazują-
ca gościnność i otwartość młodych na papie-
ża. Tańczono krakowiaka, argentyńskie tan-
go i kilka innych tańców ludowych z różnych 
stron świata. 
„Nareszcie się spotykamy! Znając żarliwość, 
z jaką podejmujecie misję, śmiem powie-
dzieć: miłosierdzie ma zawsze młode obli-
cze!” – powiedział Franciszek. Wyznał, że 
boli go widok młodych ludzi, którzy zdają się 
być przedwczesnymi „emerytami”. Apelował 
do młodych, by nie dali się okraść z tego co 
w nich najlepsze, z energii, radości, marzeń, 
dając w zamian fałszywe złudzenia.
Zgodnie z wolą Ojca Świętego w niemal zu-
pełnej ciszy przebiegła jego wizyta 29 lipca 
na terenie byłego niemieckiego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz-Birkenau. Franci-
szek przeszedł przez bramę główną obozu
z napisem: „Arbeit macht frei”. Zatrzymał się 
na placu apelowym, gdzie modlił się przez 
kilkanaście minut i ucałował znajdujący się 
tam drewniany słup szubienicy. Następnie 
przejechał pod Blok 11, gdzie został powi-
tany przez premier Beatę Szydło i spotkał się
z grupą byłych więźniów obozu. Jeden z nich,
Rosjanin Eugeniusz Gruszczyński, wręczył 
Franciszkowi zapalony znicz. Papież ustawił 
go przy Ścianie Straceń, gdzie Niemcy roz-
strzelali tysiące więźniów.

Śp. 

Franciszek Kardynał Macharski
 (20 maja 1927 - 2 sierpnia 2016) 

Następca Karola Wojtyły na Stolicy Świętego Stanisława

Arcybiskup Metropolita Krakowski (1979-2005)

Wieloletni wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Promotor Kultu Bożego Miłosierdzia i Orędzia św. Siostry Faustyny

Budowniczy Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 

Ojciec ubogich i potrzebujących

 Współkonsekrator i konsekrator Biskupów Polowych

Sławoja Leszka Głódzia i Józefa Guzdka 

Drogą biskupiej posługi prowadziły Go słowa: „Jezu, ufam Tobie”

Niech odpoczywa w pokoju

Wspólnota Ordynariatu Polowego
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i osoby konsekrowane 
przed pokusą strachu 
lub wygody, zamknię-
ciem w sobie samych
i swoich środowiskach. 
Przypomniał, że po-
dobnie jak uczniowie 
Jezusa kapłani i osoby 
konsekrowane są po-
wołane do konkretnej 
miłości, czyli służby
i dyspozycyjności. „Jest 
to życie, gdzie nie ma 
przestrzeni zamkniętych 
i własności prywatnych, 
dla własnej wygody” – 
zaznaczył.
Po południu Franciszek 
zaprosił do swojej rezydencji w Pałacu Arcy-
biskupim współbraci jezuitów, głównie z Pol-
ski, z dwóch prowincji: warszawskiej i kra-
kowskiej. Wcześniej w siedzibie Krakowskiej 
Kurii zjadł obiad z wolontariuszami ŚDM. 
Niespodziewanym wydarzeniem tego po-
południa była wizyta w bazylice ojców fran-
ciszkanów pw. św. Franciszka. Papież spotkał 
się tam z rodzinami dwóch błogosławionych 
misjonarzy-męczenników: ks. Michała To-
maszka i ks. Zbigniewa Strzałkowskiego, za-
mordowanych w 1991 r. w Peru.
Wieczorem papież spotkał się z młodzieżą 
na czuwaniu modlitewnym na Campus Mi-
sericordiae. W towarzystwie reprezentantów 
wszystkich kontynentów przeszedł przez 
Bramę Miłosierdzia, trzymając młodych za 
ręce. Ten gest nawiązywał do trwającego Ju-
bileuszu Miłosierdzia.
Program czuwania składał się z trzech części: 
inscenizacji, świadectw młodych i adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W swoim prze-
mówieniu papież przestrzegał przed „para-
liżem naszych czasów”, jakim jest „mylenie 
szczęścia z kanapą”. „Kochani młodzi, nie 
przyszliśmy na świat po to, aby wegetować, 
aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić
z życia kanapę, która nas uśpi” – powiedział.
Podczas adoracji młodzi modlili się koronką 
do Bożego Miłosierdzia. Był też czas na chwilę 
medytacji, a następnie papież pobłogosławił 
zgromadzonych Najświętszym Sakramentem. 
Bezpośrednio po zakończeniu czuwania z Oj-
cem Świętym Franciszkiem rozpoczął się eku-
meniczny koncert CREDO in Misericordiam 
Dei. 
Ostatni dzień pobytu w Polsce papież rozpo-
czął od ponownego przyjazdu na Campus Mi-
sericordiae w Brzegach. Poświęcił dwa nowe 
budynki Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 
Zmierzając do ołtarza w papamobile Franci-
szek odbył ośmiokilometrową podróż mię-
dzy sektorami, witany entuzjastycznie przez 
1,5 mln pielgrzymów ze 184 krajów.
W homilii papież zapewniał, że Bóg nas mi-
łuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, 
wada czy błąd tego nie zmieni; nikt nie jest 
gorszy i daleki, nie ma człowieka bez zna-
czenia, ale wszyscy jesteśmy dla Boga umi-
łowani i ważni. Bóg kocha nas bardziej, niż 
my kochamy samych siebie, że wierzy w nas 
bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze 
nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny
z fanów – mówił Papież. Nazwał smutek „wi-

Przez 10 minut papież trwał na osobistej 
modlitwie w podziemnej celi, w której konał 
św. o. Maksymiliana Kolbe. Po jej opuszcze-
niu papież wpisał się po włosku do księgi 
pamiątkowej: „Panie, miej litość nad Twoim 
ludem! Panie, przebacz tyle okrucieństwa”.
Następnie orszak papieski wyruszył do sąsied-
niego obozu – Birkenau. Jadąc samochodem 
elektrycznym wzdłuż linii kolejowej, którą 
przywożono więźniów, Franciszek dotarł do 
placu przed Międzynarodowym Pomnikiem 
Ofiar Obozu. Papież w milczeniu przeszedł 
wzdłuż tablic pamiątkowych z napisami w ję-
zykach ofiar. Gdy zatrzymał się na modlitwie 
przed pomnikiem, naczelny rabin Polski Mi-
chael Schudrich odśpiewał po hebrajsku 
Psalm 130 a następnie tę samą modlitwę od-
czytał ks. Stanisław Ruszała, proboszcz z Mar-
kowej na Podkarpaciu, gdzie Józef i Wiktoria 
Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci zginęli 
w 1944 r. za ratowanie Żydów. Ojciec Święty 
spotkał się z kilkunastoma „Sprawiedliwymi 
wśród Narodów Świata”. 
W drodze powrotnej Franciszek złożył wi-
zytę w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie-Prokocimiu, spotykając się z ma-
łymi pacjentami, ich rodzicami i personelem 
medycznym. W holu oczekiwało około 50 
chorych dzieci z rodzicami.
Po wizycie w szpitalu papież wyruszył zamknię-
tym samochodem na Błonia, gdzie z 800-ty-
sięczną rzeszą uczestników ŚDM uczestniczył 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Podczas nabożeństwa krzyż ŚDM nieśli kolej-
no przedstawiciele wspólnot i zgromadzeń, 
pełniących dzieła miłosierdzia. Autorem re-
fleksji do Drogi Krzyżowej był bp Grzegorz 
Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji kra-
kowskiej. Tradycyjny schemat 14 stacji został 
połączony z 14 uczynkami miłosierdzia co do 
ciała i co do duszy. W ten sposób każda sta-
cja dotykała wybranych problemów, z który-
mi boryka się dzisiejszy młody człowiek. Pod-
czas nabożeństwa przybliżano działalność 
wspólnot Kościoła, które niosą miłosierdzie
i pomagają w dramatycznych sytuacjach. 
W przemówieniu do uczestników nabożeń-
stwa papież zaapelował: „Drodzy młodzi, 
Pan ponownie zaprasza was, byście stawali 
się aktywnymi bohaterami służby; pragnie 
was uczynić konkretną odpowiedzią na po-
trzeby i cierpienia ludzkości”.
W sobotę rano papież przybył do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia. Wizytę rozpoczął 
od kaplicy św. Siostry Faustyny, gdzie modlił 
się przy relikwiach „sekretarki Bożego Miło-
sierdzia”. Po przejściu przez Bramę Miłosier-
dzia, Franciszek zajął miejsce w konfesjonale 
i wyspowiadał osiem osób.
Polscy księża przekazali papieżowi obraz Je-
zusa Miłosiernego i różaniec z chleba od nie-
pełnosprawnych dzieci z Małopolski. Franci-
szek ofiarował sanktuarium Krzyż ołtarzowy 
wykonany z macicy perłowej. 
Z sanktuarium w Łagiewnikach papież przy-
jechał do sanktuarium św. Jana Pawła II na 
Białych Morzach. W świątyni zebrało się ok. 
2 tys., na dziedzińcu kolejne 5 tys. kapłanów, 
którzy razem z papieżem celebrowali Eucha-
rystię oraz 20 tys. osób świeckich na błoniach 
przed świątynią.
W homilii Franciszek przestrzegł kapłanów

rusem”, który zaraża i blokuje wszystko i za-
chęcił do codziennej porannej modlitwy: „Pa-
nie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym 
zakochał się w moim życiu!”. Wskazał na wiel-
ki dar jakim jest „kochać i być kochanym”.
Podkreślił, by młodzi nie zapominali o mo-
dlitwie, gdyż „Jezus bardzo ufa”, że pośród 
wszystkich codziennych kontaktów i czatów 
na pierwszym miejscu będzie „złota nić mo-
dlitwy” a Ewangelia stanie się trwałym „na-
wigatorem” na drogach ich życia.
Po komunii przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Świeckich, kard. Stanisława Ryłko zapew-
nił papieża, że kończące się wydarzenie było 
wspaniałym i niezapomnianym wydarze-
niem, które pozwoliło uczestnikom „odkryć 
miłosierdzie jako pulsujące serce Ewangelii
i chrześcijaństwa, ponieważ chrześcijaństwo 
i miłosierdzie to jedno”.
Ojciec Święty ogłosił że następny ŚDM odbę-
dzie się w 2019 w Panamie.
Ostatnim oficjalnym punktem wizyty Papieża 
było spotkanie z wolontariuszami, organiza-
torami i dobroczyńcami ŚDM w hali Tauron 
Arena. Papież modlił się przed obrazem Mat-
ki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ważnym momentem spotkania były świa-
dectwa, wygłoszone przez wolontariuszy. 
Jedno z nich należało do Macieja Cieśli, który 
odpowiadał za oprawę graficzną ŚDM. Od-
czytał je jego brat – Michał.
Papież odłożył przygotowane wcześniej 
przemówienie, mówiąc, że jest ono „chyba 
nudne” i mówił spontanicznie. Przypomniał, 
że młodzi muszą iść w przyszłość z odwa-
gą i mieć też odwagę pójścia za Jezusem.
– Nie wiem, czy będę w Panamie na kolejnych 
ŚDM, ale zapewniam was o jednym: Piotr tam 
będzie. Piotr zapyta was czy rozmawialiście
z dziadkami, ze starszymi ludźmi, by zacho-
wać pamięć. Czy mieliście odwagę, byliście 
dzielni, stawialiście czoło; czy potrafiliście 
zasiać nadzieję na przyszłość. Piotrowi odpo-
wiecie, jasne?” – powiedział. 
Krótkie pożegnanie papieża z najwyższymi 
władzami RP, w tym prezydentem Andrze-
jem Dudą i premier Beatą Szydło oraz przed-
stawicielami Episkopatu Polski i Archidiecezji 
Krakowskiej odbyło się w budynku lotniska 
w podkrakowskich Balicach. Samolot pol-
skich linii lotniczych LOT, boeing 787 dream-
liner z Franciszkiem na pokładzie wzbił się
w powietrze o godz. 19.29.

Na podst. KAI oprac. kes
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Ta pielgrzymka na Jasną Górę rozpoczęła się w pociągu. Konkretnie, 27 lip-
ca w jedynym pełnym tego dnia przedziale przed 12. w południe. A więc 
przed Aniołem Pańskim. A na Maryjnym szlaku, który wyznaczają konkre-
ty i z pozoru małe wydarzenia, jak te stągwie z wesela w Kanie… oj dzieje 
się, dzieje. Bo Bóg objawia w Maryi, że „małe”, „niezauważalne”, dziejące 
się na marginesie spraw „pierwszego planu” – jest wielkie.

„Picolezza” czyli im niżej tym bliżej„Picolezza” czyli im niżej tym bliżej

W kazaniu na Jasnej Górze, podczas Mszy św. 
dziękczynnej za 1050. rocznicę zanurzenia 
naszego narodu w krzyżu Chrystusa, papież 
Franciszek tylekroć powtórzył włoskie słowo 
„picolezza” – małość (maleńkość). Małe jest 
wielkie, wielkoduszne, przekraczające siebie 
i sięgające nieba. Mały, marginalizowany 
przez „wielkich” polski naród, który ukochał 
Maryję – tak małą i pokorną Służebnicę Pań-
ską, że wybrał ją na swoją Królową, postą-
pił zgodnie z najgłębszym zamysłem Boga. 
Wolny wybór wolnych Polaków. Papież Fran-
ciszek przyjechał, „by zanurzyć się” w takiej 
właśnie „wierze naszego narodu” i ogłosić 
światu, że wybraliśmy pewną drogę do zba-
wienia, którą idziemy przez historię naszej 
ziemi od 1050. lat. Postawiliśmy na Maryję
z Kany i spod Krzyża, z Częstochowy i Kal-
warii Zebrzydowskiej. „Małą” i „niewidocz-
ną”, a przecież Współodkupicielkę. A każde 
bijące po polsku serce to wie: „Królowa jest 
tylko jedna” – jak głosił napis na koszulce
w sklepiku z dewocjonaliami przy ul. Sied-
miu Kamienic, pod Jasną Górą.

Wszystkie drogi prowadzą
do Serca Maryi

„…Wbrew temu, czego moglibyśmy się spo-
dziewać, a może chcielibyśmy – zarówno 
wówczas, jak i dziś – „Królestwo Boże nie 
przychodzi dostrzegalnie, ale przychodzi
w małości” – powiedział papież Franciszek 
do ponad półmilionowej rzeszy pielgrzymów 
zgromadzonych na jasnogórskich błoniach 
28 lipca 2016 r…
Czy mogłabym się spodziewać takiego spo-
tkania w dość pustawym wagonie? I nie 
wiedzieć czemu jedno kliknięcie kasjerki na 
dworcu Warszawa Centralna przydzieliło mi 
miejscówkę do jedynego przedziału, wypeł-
nionego przez same kobiety? „Scena tego 
świata nie zasłużyła sobie zatem na przyj-
ście Boga, a wręcz «swoi Go nie przyjęli»
(J 1, 11). Pełnia czasu była zatem darem ła-
ski: Bóg wypełnił nasz czas obfitością swego 
miłosierdzia, jedynie z miłości zainauguro-
wał pełnię czasu” – powie papież na Jasnej 
Górze następnego dnia.
Żaden czas, żaden człowiek nie zasługuje na 
wyprzedzające łaski, a one nas „dopadają” 
w momentach, kiedy się „nie spodziewamy” 
i całkowicie na nie „nie zasługujemy”. 
Gdy wysiadałyśmy na Dworcu w Częstocho-
wie, połączyła nas jedna myśl: tylko Maryja 
mogła to spotkanie autoryzować – Pośred-
niczka, najdoskonalszy „rzecznik prasowy” 
swojego Syna.
Pięć kobiet w różnym wieku, z różnych stron 
naszej pięknej ojczyzny, plus jedna nastolat-
ka. Trzy z Warmii, jedna z Podlasia, dzienni-

karka „Naszej Służby” z Warszawy
i Niemka, wyznania protestanckiego. 
„Gietrzwałd” – usłyszałam w pew-
nej chwili i zapaliła mi się czerwona 
lampka pamięci o śp. bp. Tadeuszu 
Płoskim, moim szefie z „Naszej Służ-
by”, i późniejszym biskupie polo-
wym WP, który zginął w drodze do 
Katynia pod Smoleńskiem i formo-
wał sie duchowo w bliskości tego 
sanktuarium.
Biskup Tadeusz, którego Patron, św. 
Juda Tadeusz, nazywany był „apo-
stołem drugiego planu” też podkre-
ślał wartość „maleńkości”, „nisko-
ści” z Bożej perspektywy w swoim 
nauczaniu. A papież Franciszek na 
Jasnej Górze wyraził to w przepiękny 
sposób: „Bóg woli bowiem pozwolić 
się ogarnąć przez to, co jest małe,
w przeciwieństwie do człowieka, któ-
ry dąży, by posiadać wciąż coś więk-
szego. Pragnienie władzy, wielkości
i sławy jest rzeczą tragicznie ludzką i jest 
wielką pokusą, która stara się wkraść wszę-
dzie; dawać siebie innym, eliminując dystan-
se, pozostając w małości i konkretnie wypeł-
niając codzienność – to subtelnie Boskie.”
Przy dyskretnym akompaniamencie szumu 
kół pędzącego pociągu popłynęła dalej opo-
wieść o łaskach wymodlonych przy Sercu 
Matki Bożej Kodeńskiej.
– „Błogosławiona wina” Zofii Kossak-Szczuc-
kiej – wydobyłam z zakamarków pamięci
i młodzieńczych lektur. Ktoś przyniósł kilka 
dni temu tę książkę ze sobą… i zareagowa-
łam podobnie. Jakieś ciepło dobrej pamięci 
rozświetliło serce. To dzięki mojej babci, 
już po jej śmierci, sięgnęłam przecież po tę 
książkę. Książkę wspaniałej katolickiej pisarki, 
która uratowała tylu polskich Żydów z Getta
w czasie okupacji, działając w AK „Żego-
ta”. Tak mało dziś o niej mówimy, a przecież
w roku Jubileuszu Miłosierdzia trzeba przypo-
minać odważnych jego świadków, jak Zofia 
Kossak-Szczucka, rodzina Ulmów z Markowej. 
Czy wspomniani przez papieża Franciszka na 
Jasnej Górze św. Faustyna, św. Jan Paweł II, 
św. Maksymilian Maria Kolbe.
„Także wasza historia, uformowana przez 
Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi, była 
świadkiem pozytywnego wpływu autentycz-
nej wiary, przekazywanej z rodziny do rodzi-
ny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki 
i babcie, którym trzeba bardzo dziękować” 
– mówił papież Franciszek na Jasnej Górze.
W samym rogu przedziału siedziała i przysłu-
chiwała się z milczącym uśmiechem elegancka, 
urodziwa, choć już nie najmłodsza kobieta.
– Przepraszam, z zainteresowaniem słucham 
tej rozmowy… Proszę się nie obawiać, je-

stem protestantką, z pochodzenia Niemką, 
mój mąż jest Polakiem. Tu padło znane z XIX. 
wiecznej historii Polski nazwisko.
Tak, właśnie z tych – potwierdziła życzli-
wym uśmiechem i wyraźnym niemieckim 
akcentem. – Od lat przypatruję się Polakom, 
poznaję waszą kulturę, historię – podzieliła 
się refleksją – i mówię Polakom: nawet nie 
wiecie, jakie skarby posiadacie, jesteście szla-
chetnym narodem, macie z czego być dum-
ni, inni wam zazdroszczą – mówiła dalej.
W życzliwej obecności niemieckiej admira-
torki polskości wyznania protestanckiego 
(w protestantyzmie nie ma kultu Maryjne-
go) popłynęły słowa: „Anioł Pański zwia-
stował Pannie Maryi… Oto ja Służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według Słowa 
Twego…”

„Proszę o modlitwę”

Jasnogórscy pielgrzymi w swoim plecaku 
niosą nie tylko wygodne buty, karimaty, ser-
ce wypełnione zawierzeniem Maryi, ale i po-
wierzone intencje – tych dalszych i bliższych. 
Ale zdarzają się tak nieoczekiwane prośby… 
Młody częstochowski taksówkarz obiecu-
je podwieźć starszą, nie w pełni sprawną, 
panią z bagażami jak najbliżej Jasnej Góry. 
– Spróbuję od strony Kazimierza – mówi. 
Wywiązuje się rozmowa. – Pani na papieża?
A skąd?.. – Częstochowa staje się powoli 
martwym miastem, młodzi wyjeżdżają, nie 
ma pracy – słyszę opis sytuacji… – Ale prze-
cież macie taki skarb w zasięgu ręki, Matkę 
Bożą Jasnogórską? Widać człowiek często 
nie potrafi docenić tego, co najbliżej, myślę 
głośno. A przecież wszędzie, gdzie ludzie 

Wsszysstkiee ddrogo ii prowwadzą
do SSeercaca MMaaryi
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doświadczają Jej bliskości, Maryja nie da 
nikomu zginąć z głodu i podaję przykład 
francuskiego Lourdes – rozgadałam się. Taka 
dziennikarska przypadłość.
Po chwili refleksji dodaję: – Tylko odkrycie, 
jakie bogactwo jest w Sercu Matki, zrodzi 
zgodną współpracę dla dobra wszystkich 
Częstochowian. A Matka przecież się o Was 
zatroszczy. Jak to Matka. „Przede wszystkim 
mogliście namacalnie dotknąć konkretnej
i przezornej czułości Matki wszystkich, któ-
rej przybyłem tutaj oddać cześć jako piel-
grzym… To Ona jest ową przestrzenią zacho-
waną w wolności od zła, w której Bóg się 
odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które 
przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się 
bliskim i konkretnym” – powie w homilii na 
Jasnej Górze papież Franciszek.
I znów takie mikrowydarzenie, całkiem nie-
oczekiwane. Młody człowiek pyta i rodzi się 
poważna rozmowa o życiu.
Jesteśmy na miejscu, najbliżej jak się dało. 
Policja mówi stop, dalej nie można wjechać. 
Widać stąd już strzelistą wieżę klasztoru. 
Młody człowiek pomaga mi przy bagażu.
– Proszę się za mnie pomodlić – słyszę cichą, 
nieśmiałą prośbę, gdy zamyka bagażnik.
Telebim na Jasnej Górze głosi miastu i świa-
tu w dwóch językach, po polsku i angielsku: 
Papież Franciszek w Częstochowie. Na placu, 
przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego za-
trzymuje się grupka Hiszpanów, uczestników 
ŚDM. Chwytam sens pytania: Co to za po-
mnik? Zaglądają do broszurek, które dostali 
od organizatorów. – Prymas Polski, który ko-
chał Maryję – mówię po francusku. – Grazias, 
Cardinale Wyszyński, powtarzają…
Plac pod murami klasztoru zalany słońcem. 
Mijają mnie rozśpiewane grupki uczestni-
ków ŚDM z flagami swoich krajów. Z jed-
nej z takich grupek odrywa się czarnoskóry 
uśmiechnięty młodzieniec, podchodzi i pyta 
po angielsku, czy jestem z Polski? – Polska 
jest wspaniała, mówi i w odruchu sponta-
nicznej radości ściska mnie serdecznie. Ale 
nie wszyscy, jak się za chwilę okaże, promie-
nieją radością.
Do pobliskiego baru, gdzie posilam się po 
podróży, wchodzi grupa z ŚDM. Wymizero-
wana dziewczyna podchodzi do stołu i pyta 
po angielsku: – Do it eat? (czy może zjeść?)
patrząc na talerz z pierogami.

– Głodnych nakarmić – jest okazja do miło-
siernego uczynku. Z głośnika płynie hymn 
ŚDM: „Błogosławieni miłosierni…”

Śpiewana katecheza:
Europo, nie możesz żyć bez Boga

Kawa przy Rynku Wieluńskim dobrze nam 
zrobi po podróży. Młoda kelnerka przygląda 
się nam przez chwilę: – Nie boicie się pań-
stwo? Zdumione spojrzenia. I ciąg dalszy 
szeptanej psychozy strachu: – To nie słysze-
liście, że właśnie w Częstochowie ma być 
zamach terrorystyczny?!
– Nie znamy dnia ani godziny, ale cóż, umrzeć 
w takim miejscu to zaszczyt. 
Nie ulegamy jednak tej psychozie strachu 
nawet na widok zwiększonej liczby policjan-
tów, obecnych niemal na każdym kroku, ani 
masy karetek porozstawianych nieopodal 
Lidla. Cieszymy się sobą i jutrzejszym spotka-
niem z papieżem Franciszkiem.
Bladym świtem, około trzeciej nad ranem, 
Policja, po sprawdzeniu specjalnym sprzę-
tem, zaczyna wpuszczać pielgrzymów do 
sektorów; białego, niebieskiego, zielonego. 
Pielgrzymi jasnogórscy napływają z trzech 
stron: od Rynku Wieluńskiego, Alei Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Barbary.
Biały sektor już prawie pełen. Mijam sektor 
dla kapłanów, chorych i niepełnosprawnych, 
gdzie stoły uginają się …od niebieskiego 
chleba. Pielgrzymi rozpoznają Madzię Bu-
czek (której towarzyszy mama) animatorkę 
podwórkowych kołek różańcowych dzieci. 
Chwile serdecznej rozmowy.
Poranna szarówka. Czas uzupełnienia deficy-
tu snu – na karimatach śpią młodzi ludzie, na 
rozkładanych stołeczkach siedzą starsi.
Na telebimach widok kaplicy Cudownego 
Obrazu. Jest szósta. Odsłonięcie obrazu i Go-
dzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny. TVP przeprowadza wywiad
z metropolitą częstochowskim, abp. Wacła-
wem Depo.
– Żeby pozostać wiernym, trzeba wracać do 
początku – cytuje m.in. słowa Jana Pawła II 
z Gniezna, wypowiedziane u źródeł Chrztu 
Polski. I przypomina piękne wyznanie papie-
ża Franciszka przed wizytą: „chciałbym się 
zanurzyć w wierze tego narodu”. W ocze-
kiwaniu na przybycie papieża pielgrzymi 

mogą usłyszeć także śpiewaną katechezę: 
bp pomocniczy z Częstochowy Antoni Dłu-
gosz śpiewa z zespołem Marcina Wyrostka. 
Jakże poruszająco brzmią – w kontekście tra-
gicznych wydarzeń we Francji i Niemczech – 
słowa: Europo, nie możesz żyć bez Boga! To 
przecież echo dramatycznego pytania Jana 
Pawła II na Polach Elizejskich w Paryżu: Fran-
cjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze 
swoim chrztem?!
Tysiące flag wiruje nad głowami, gdy na 
telebimie pojawia się biała postać. Stojący 
przede mną niepełnosprawny mężczyzna, 
mężnie trwa bez laski. Bo chwilowo posłu-
żyła mu za drzewce do papieskiej flagi, którą 
dumnie powiewa.
O. Kamil Szustak skanduje wraz z ponad pół-
milionową wspólnotą pielgrzymów po pol-
sku i włosku: „Witaj w polskim domu, witaj 
w domu Jezusa i Maryi”.
Przejmująca modlitwa myślna papieża przed 
cudownym obliczem Czarnej Madonny, 
odzianej w milenijną sukienkę wotywną. Na 
ołtarzu spoczywa papieski dar – złota róża. 
Paulini ofiarowują Franciszkowi wierna kopię 
jasnogórskiej ikony. A Prymas Polski Wojciech 
Polak po zakończeniu Mszy św. dziękczynnej 
– krzyż z drewna, świadka czasów Mieszko-
wego chrztu.
Z tysięcy gardeł wyrywa się „ojców naszych 
śpiew” – Bogurodzica.
Dumna ze swojej tradycji jasnogórska wspól-
nota wita następcę św. Piotra i dziękuje z ob-
fitości polskiego serca.
„Pomyślmy o wielu synach i córkach waszego 
narodu: męczennikach, którzy sprawili, że za-
jaśniała bezbronna moc Ewangelii; o ludziach 
prostych, a jednak niezwykłych, którzy po-
trafili świadczyć o umiłowaniu Boga pośród 
wielkich prób; o łagodnych a zdecydowanych 
głosicielach Miłosierdzia, jak święty Jan Paweł 
II i święta Faustyna. Poprzez te „kanały” swo-
jej miłości Pan sprawił, że owe bezcenne dary 
dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości” 
– mówił do nas papież Franciszek.
I nawet nie spostrzegliśmy, jak „niezauwa-
żalnie” na jasnogórskich błoniach wyrastają 
nam skrzydła „anielsko – husarskie”. Chociaż 
tacy z nas „zwykli zjadacze chleba” (J. Sło-
wacki)
Przyjechał umocnić nas w wierze, nadziei
i miłości.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Już po zakończeniu pielgrzymki na Jasną 
Górę dowiadujemy się, że jest nadprzyro-
dzona puenta do słów papieskiej homilii po-
święconej „Maleńkości” („Picolezza”) w Bo-
żych planach: „Uderza przede wszystkim to, 
jak się dokonuje przyjście Boga w historii: 
„zrodzony z niewiasty”. Nie ma mowy o wej-
ściu triumfalnym, jakiejkolwiek imponującej 
manifestacji Wszechmogącego, …ale przy-
chodzi na świat w sposób najprostszy – jako 
dziecko zrodzone przez matkę”.  
Pani Beata, której towarzyszyła koleżanka, 
zaczęła rodzić w czasie Mszy św. na jasno-
górskich błoniach. Do szpitala odwiozła ją 
dyżurna karetka. Koleżanka, poproszona 
przez Panią Beatę, została, by przyjąć komu-
nię św. w intencji rodzącego się dziecka. Tak 
przyszła na świat Klara Franciszka (jes). Fo
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Od 23 lipca Ordynariat Polowy gościł w Polsce grupę 300 żoł-
nierzy 11 państw, którzy zdecydowali się na udział w Świa-
towych Dniach Młodzieży. Razem z nimi w centralnym spo-
tkaniu młodych w Krakowie wzięła udział grupa 400 polskich 

podchorążych i żołnierzy. W tygodniu poprzedzającym to największe wyda-
rzenie religijne w naszym kraju Ordynariat Polowy zorganizował Wojsko-
we Światowe Dni Młodzieży. Warto o tym wspomnieć, bo udział wojska
w Światowych Dniach Młodzieży został ograniczony w przekazie medialnym 
do pomocy logistycznej i wymienianiu kolejnych jej elementów. To oczywiś-
cie niezwykle ważne, jednak warto też pamiętać o duchowym udziale żoł-
nierzy i naszych zagranicznych gości w tym wydarzeniu.

Światowe Dni MłodzieżyŚwiatowe Dni Młodzieży

ŚDM, gen. bryg. Jarosław Kraszewski, 
dyrektor Departamentu Zwierzchnic-
twa nad Siłami Zbrojnymi BBN, Jan 
Dziedziczak, wiceminister spraw za-
granicznych, generałowie i oficerowie 
reprezentujący Dowództwo General-
ne, Sztab Generalny WP oraz stołecz-
ny garnizon. 
Po Mszy św. na placu Krasińskich od-
była się ceremonia otwarcia Wojskowych 
Światowych Dni Młodzieży. Uroczyście 
podniesiona została flaga wojskowej części 
ŚDM, wprowadzone zostały flagi państw-
uczestników, a Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego wykonała hymn ŚDM.
Odczytany został list do uczestników uroczy-
stości, który skierował Prezydent RP Andrzej 
Duda. „Jestem przekonany, że będzie to 
cenne doświadczenie zarówno dla żołnierzy 
zawodowych, jak i kadetów ze szkół oficer-
skich. Niechaj pomoże ono Państwu pogłę-
bić osobistą wiarę i coraz lepiej wypełniać 
powołanie do wojskowej służby Ojczyźnie” 
– napisał prezydent.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że 
tegoroczne ŚDM odbywają się w 1050 rocz-
nicę Chrztu Polski. „Od czasu tej przełomowej 
decyzji księcia Mieszka my, Polacy, budujemy 
swoją tożsamość i kulturę narodową, prawa 
państwowe i zwyczaje, opierając się na chrze-
ścijańskich zasadach i wartościach. I tak też 
jest od wieków z polskim etosem wojskowym, 
któremu poświęcali uwagę nasi najwybitniejsi 
myśliciele i uczeni” – podkreślił.
Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy Świato-
we Dni Młodzieży będą okazją do „wspólnej 
modlitwy o pokój, zanoszonej także przez 
żołnierzy z wielu państw świata”. Życzył piel-
grzymom „aby rozpoczynające się Światowe 
Dni Młodzieży stały się źródłem umocnienia, 
pokrzepienia i inspiracji również dla uczest-
niczącej w nich młodzieży wojskowej z Polski 
i zagranicy”. List prezydenta odczytał gen. 
Kraszewski.
Biskupi polowi w trzech językach wznieśli 
modlitwę o pokój i udzielili błogosławień-
stwa uczestnikom ŚDM, a następnie pod po-
mnikiem Powstania Warszawskiego złożone 
zostały znicze. 
Wcześniej uczestniczący w ŚDM goście z za-
granicy złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza, obserwowali zmianę posterunku 
honorowego i wpisali się do Księgi Pamiąt-
kowej pomnika. W ciągu dnia zwiedzili m.in. 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare 
Miasto i Zamek Królewski.

Jasna Góra – duchowa stolica Polski
Następnego dnia pielgrzymi w mundurach 
udali się na Jasną Górę. Po przyjeździe do 
Częstochowy zwiedzili najbliższe otocze-
nie jasnogórskiego klasztoru. Rozmawiali
z pielgrzymami innych grup, którzy przyby-
li do Częstochowy. W sali im. o. Augustyna 
Kordeckiego obejrzeli film na temat historii 
Jasnej Góry i Cudownego Obrazu Madonny. 
Zwiedzili także część klasztornych zbiorów, 
m.in. ekspozycję militariów oraz pamiątki po 
pielgrzymach odwiedzających Jasną Górę. 
Na temat roli jaką w historii Polski odegrał 
klasztor opowiedział paulin, o. Kamil Szu-
stak, kapelan Ordynariatu Polowego.
Pielgrzymi udali się do Kaplicy Cudownego 
Obrazu, aby uczestniczyć we Mszy św. cele-
browanej przez abp. Timothy Broglio, bisku-
pa polowego armii Stanów Zjednoczonych.
W homilii abp Broglio przypomniał postać 
o. Alojzego Schmitta, kapelana, służącego 
na okręcie USS Oklahoma w czasie II wojny 
światowej. Ojciec Schmitt podczas ataku lot-
nictwa japońskiego na Pearl Harbour w 1941 
roku, uratował wielu marynarzy z idącego 
na dno okrętu. Miał szansę na uratowanie 
własnego życia, jednak pomagając kolejnym 
marynarzom sam stracił szansę na ocalenie. 
– Ojciec Schmitt i jego bohaterstwo w Pearl 
Harbour jest nadal pamiętane. Przykład jego 
życia przeniknięty jest duchem poświęcenia, 
życzliwości i szacunku do życia – powiedział 
abp Broglio. Biskup polowy armii Stanów 
Zjednoczonych podkreślił, że są to wartości, 
które wprowadzają prosto na drogę poko-
ju. – W tym miejscu, które od wieków jest 
miejscem kultu i pielgrzymek, my też chcemy 
uczyć się i błagać o pokój dla naszego świata 
– powiedział.
Nawiązując do zamachów terrorystycznych 
na zachodzie Europy abp Broglio podkre-
ślił, że choć czyni to naszą odpowiedź mi-
łością na nienawiść trudniejszą, to przykład
o. Schmitta, daje nadzieję, że zawsze znajdą 
się ludzie gotowi do najwyższych poświę-
ceń. – Miejmy nadzieję, że wszyscy jesteśmy 

Pierwszym pielgrzymem, który dotarł na 
wojskową część ŚDM już w 21 lipca był Oli-
vier z Nowej Zelandii. Pozostali pielgrzymi 
zagraniczni, którzy dotarli do Polski, zostali 
zakwaterowani w sobotę 23 lipca akade-
mikach Wojskowej Akademii Technicznej. 
W niedzielę 24 lipca odbyła się uroczystość 
inauguracji wojskowej części ŚDM. Rozpo-
częto je Mszą św. sprawowaną pod prze-
wodnictwem bp. Józefa Guzdka, biskupa 
polowego Wojska Polskiego i koncelebrowa-
ną przez bp. Luca Ravela, biskupa polowego 
armii francuskiej, bp. Wernera Freistettera, 
biskupa polowego armii austriackiej, kape-
lanów Ordynariatu Polowego, ks. Zbigniewa 
Krasa, kapelana Prezydenta RP oraz duchow-
nych towarzyszących gościom zagranicznym 
uczestniczącym w ŚDM.
Eucharystia sprawowana była po łacinie. 
Czytania liturgiczne oraz wezwania modli-
twy powszechnej w językach przybyłych 
pielgrzymów. 
Muzyczną oprawę Mszy św. zapewnili artyści 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego oraz Chór Komendy Sto-
łecznej Policji.
W homilii bp Guzdek nawiązał do hasła 
Światowych Dni Młodzieży: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostą-
pią”(Mt 5,7). Podkreślił, że ŚDM mają służyć 
odkryciu miłosiernego oblicza Boga, są także 
czasem „uczenia się miłosiernej postawy wo-
bec bliźnich”. – Jako żołnierze powinniśmy 
odkryć, że jesteśmy powołani, aby bronić 
słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać 
pokojowe istnienie ludów i narodów. A jeśli 
zajdzie taka potrzeba jesteśmy gotowi złożyć 
życie na ołtarzu wolności i w obronie pod-
stawowych praw człowieka – powiedział.
Biskup polowy zachęcił młodych do głoszenia 
przesłania o Bożym miłosierdziu. – Z mocą, 
którą obdarza Was Chrystus, mówcie wszyst-
kim ludziom, że Bóg jest miłosierny. Podej-
mujcie także miłosierne czyny wszak „wiara 
bez uczynków jest martwa” (Jk 2,26). Świa-
dectwo Waszego życia zgodnego z chrze-
ścijańskimi ideałami niech będzie zaczynem 
nowego świata, o którym marzy każdy młody 
człowiek: świata bardziej solidarnego i brater-
skiego – powiedział.
Homilię biskup Guzdek wygłosił po polsku. 
Uczestnicy Eucharystii otrzymali wraz z msza-
likami tekst homilii w języku angielskim.
We Mszy św. uczestniczyli Bartosz Kownacki, 
wiceminister ON, odpowiedzialny ze strony 
ministerstwa za organizację wojskowych 
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zdolni do ofiary i ratowania ludzkiego życia 
– powiedział.
Mszę św. koncelebrowali bp Luc Ravel oraz 
kapelani towarzyszący żołnierzom, podcho-
rążym i młodzieży wojskowej.

Boernerowo
– Msze św. w językach narodowych
We wtorkowy poranek 26 lipca w parafii 
wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Ostro-
bramskiej na Boernerowie odprawione zo-
stały dwie Msze św. dla grup francuskiej 
i anglojęzycznej. Mszy św. dla Francuzów 
przewodniczył bp Luc Ravel. Eucharystię kon-
celebrowali ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii 
Polowej WP oraz ks. płk Jan Domian, pro-
boszcz parafii.
Następnie odprawiona została Msza św.
w języku angielskim, którą sprawował abp 
Timothy Broglio, biskup polowy armii Sta-
nów Zjednoczonych wraz z bp. Wernerem 
Freistetterem, biskupem polowym armii 
austriackiej oraz kapelanami z USA, Austrii, 
Litwy oraz Łotwy.
Na zakończenie każdej liturgii słowo zachęty 
do złożenia hołdu  w postaci chwili modlitwy 
oraz zapalonego znicza przed popiersiem 
inicjatora ŚDM św. Jana Pawła II skierował 
do zgromadzonych ks. płk  Jan Domian.
Tego samego dnia pielgrzymi odwiedzili Mu-
zeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Pol-
skiego. Wieczorem pielgrzymi z wojskowej 
części ŚDM zobaczyli koncert Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego WP w sali Klubu 
WAT. – W waszej kulturze naprawdę można 
się zakochać! – to wspólna opinia widzów 
koncertu. – Tyle kolorów, piękne stroje, gło-
sy artystów i dźwięki instrumentów, to był 
naprawdę wspaniały koncert. Nie zabrakło 
pieśni historycznych, jednak największe wra-
żenie zrobiła na młodych część poświęcona 
muzyce popularnej i musicalom – byli nawet 
tacy, którzy ruszyli do tańca. 

Przez Oświęcim i Wadowice do Krakowa
W środę 27 lipca wojskowi pielgrzymi udali 
się Krakowa. W drodze do stolicy Małopolski 
zwiedzili obóz koncentracyjny Auschwitz-
Birkenau. Wizyta w niemieckim obozie kon-
centracyjnym zrobiła na nich ogromne wra-
żenie.

– To niewyobrażalne, że ktoś siadł i zaplano-
wał to wszystko, jak będzie wyglądał obóz, 
jak będą rozmieszczone budynki, to wszyst-
ko co się tu wydarzyło. Trudno znaleźć sło-
wa, które to opiszą – mówi Stefan, kapelan 
w austriackiej armii.
Abp Timothy Broglio oraz bp Werner Fre-
istetter zainicjowali modlitwę o pokój, wyba-
czenie i o to, by młodzi byli budowniczymi 
lepszego świata. Żeby nie zapomnieli.
Niezależnie od narodowości, wszyscy, któ-
rzy odwiedzili Auschwitz-Birkenau nie kryją 

przerażenia. – Jak człowiek mógł zrobić coś 
takiego? – zastanawia się kpt. Chelsea z armii 
Stanów Zjednoczonych. Cisza i zaduma – to 
przede wszystkim towarzyszyło uczestnikom 
Wojskowych ŚDM 2016. „Dlaczego świat nie 
reagował?”; „Jak można było tu żyć?”; „Jak 
wielu tu umarło?”. Pytań nie było końca.
Na niektóre można znaleźć odpowiedź, inne 
na zawsze pozostaną niewiadomą. – To bar-
dzo trudny dzień – przyznaje Thomas z USA 
– oczywiście znam historię, ale nie sądziłem, 
że to tak wyglądało, że to naprawdę była 
„fabryka śmierci”.
Cassandra, która na co dzień służy w Tek-
sasie, idąc po obozowych ścieżkach ściska 
różaniec, ukradkiem ocierała łzy – słowa, 
że to niemożliwe przenikają się ze słowami 

modlitwy. Tej oczywiście w tych dniach nie 
brakuje – przez teren obozu przechodzą ty-
siące młodych uczestników Światowych Dni 
Młodzieży – każda z grup znajduje czas na 
chwilę modlitwy.
Biskup Freistetter podkreślił w rozmowie
z „Naszą Służbą”, że temat II wojny świato-
wej jest dla niego bardzo ważny. – Uważam, 
że nie można zrozumieć Europy nie znając tej 
historii. Olbrzymie zło, które się wtedy wy-
darzyło bardzo zmieniło bieg historii, której 
skutki ponosimy dzisiaj. Dlatego powinniśmy 

uczyć się historii, żeby lepiej rozumieć dzisiej-
szą rzeczywistość. Nie możemy zapominać
o wydarzeniach z przeszłości – podkreślił. 
Rodzinne miasto św. Jana Pawła II – Wadowi-
ce były następnym przystankiem wojskowych 
pielgrzymów z zagranicy. Młodzież wojskowa 
uczestniczyła we Mszy św. w kościele pw. św. 
Piotra. Jest to świątynia wybudowana jako 
wotum za wybór Karola Wojtyły na papieża. 
Eucharystii przewodniczył bp Freistetter. Po 
Mszy św. był czas na chwilę wytchnienia i po-
silenie się przed dalszą drogą.
W tym czasie do obozowiska przygotowane-
go dla pielgrzymów na terenie 16. Batalionu 
powietrznodesantowego zaczęli przybywać 
pielgrzymi z całej Polski. Uczestnicy Wojsko-
wych ŚDM otrzymali pakiety pielgrzyma takie 
same jak cywilni uczestnicy ŚDM. Znalazły się 
w nich modlitewniki, materiały religijno-in-
formacyjne, płaszcze przeciwdeszczowe, 
bransoletki do odmawiania Koronki do Bo-
żego Miłosierdzia, szaliki z mikrofibry, wie-
lofunkcyjne chusty oraz mapy. Ponadto woj-
skowi pielgrzymi otrzymali koszulki z logo 
Wojskowych ŚDM, numer „Naszej Służby” ze 
specjalnie przygotowanymi, dwujęzycznymi 
artykułami oraz broszurkę „Jan Paweł II – syn 
oficera Wojska Polskiego”.
Poza namiotami mieszkalnymi obozowisko 
zostało wyposażone w prysznice, umywalnie 
i przenośne toalety. Drogi między namiotami 
utwardzono, zabezpieczono też sprzęt ga-
śniczy. Na terenie obozowiska znajduje się 
świetlica i punkty energetyczne, w których 
można podładować sprzęt elektroniczny. 
Na terenie obozowiska był także dostęp do 
sieci Wi-Fi. Pielgrzymi korzystali z żołnierskiej 
stołówki na terenie jednostki. Tydzień przed 
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otwarciem, a także podczas Światowych Dni 
Młodzieży  obozowisko pielgrzymów odwie-
dził bp Józef Guzdek. 

Udział w wydarzeniach centralnych
Po przyjeździe i zakwaterowaniu w Krakowie, 
uczestnicy Wojskowych Światowych Dni Mło-
dzieży uczestniczyli w centralnym programie 
ŚDM, spotkaniach z papieżem Franciszkiem
i katechezach, głoszonych w językach naro-
dowych.
Biskup Polowy Józef Guzdek włączył się
w działalność ewangelizacyjną i wraz z in-
nymi biskupami nauczał młodzież, która 
przybyła do Krakowa. Jedną z katechez wy-
głosił do harcerzy i skautów, inną skierował 
do młodzieży w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego na Osiedlu Oficerskim. W wygłoszo-
nej nauce bp Guzdek zachęcał młodzież do 
częstego korzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Ordynariusz Wojskowy odpra-
wił też Mszę św. oraz odpowiadał na pytania 
młodych ludzi. Większość z nich dotyczyła 
posługi biskupa Guzdka, jako ordynariusza 
wojskowego, pracy kapelanów wojskowych, 
dylematów związanych z wojną, duszpa-

sterstwa harcerzy. Pytającym biskup wręczał 
różańce, odpowiadał na pytania i żartował 
z rozmówcami. Wojskowi pielgrzymi uczest-
niczyli w katechezach prowadzonych w swo-
ich grupach językowych.
W czwartek młodzież wojskowa uczestniczy-
ła w przywitaniu Ojca Świętego na Błoniach. 
Jak podkreślała reporterka „Naszej Służby” 
Katarzyna Kusy nic nie było w stanie po-
wstrzymać młodzieńczej radości. W relacji, 
która ukazała się na naszej stronie interne-
towej napisała, że był to czas koloru, fiesty 
i bogactwa „różnorodności muzyki, języków 
i gestów, którą przenikała modlitwa”. I choć 
papież przestrzegał przed marazmem, tłumy 
młodych niejako zaprzeczały tej tezie dając 
upust swemu entuzjazmowi. Nie było na Bło-
niach „duchowych emerytów”, ale żywioł, 
który wykrzykiwał radosne „TAK” Jezusowi.
W następnym dniu podchorążowie i żołnie-
rze wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej. Było to nabożeństwo, które utkwiło w 
głowach bardzo wielu ludzi. Inscenizowane 

stacje i piękne rozważania skłoniły uczestni-
ków do myślenia o wielu problemach współ-
czesnego świata. Szacunek do życia, bieda, 
głód, cierpienie, śmierć, uwolnienie od grze-
chu, odwaga i heroizm wiary, samotność – 
to wszystko problemy z którymi boryka się 
młody człowiek. Setki tysięcy młodych wpa-
trzonych w kolejne stacje, przejmująca cisza 
i zasłuchanie – taki klimat dominował wśród 
pielgrzymów. 
W rozważaniu na koniec nabożeństwa Fran-
ciszek powiedział młodym, że Bóg pragnie 
ich uczynić konkretną odpowiedzią na po-
trzeby i cierpienia ludzkości. „Chcę, abyście 
byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla 
naszych czasów! Aby wypełnić tę misję, 
wskazuje On wam drogę osobistego zaan-
gażowania i poświęcenia samych siebie: jest 
to Droga Krzyżowa” – mówił papież do mło-
dych na zakończenie nabożeństwa.
Jak wyjaśnił, Droga Krzyżowa jest drogą 
szczęścia pójścia za Chrystusem aż do końca, 
w często dramatycznych okolicznościach ży-
cia codziennego. – Droga Krzyżowa jest dro-
gą życia i stylu Boga, którą Jezus prowadzi 
także pośród ścieżek społeczeństwa czasami 

podzielonego, niesprawiedliwego i skorum-
powanego – dodał.
Sobotnie przedpołudnie podchorążowie
i żołnierze z Polski i zagranicy spędzili na od-
poczynku, po którym wyruszyli w kierunku 
Brzegów. Obozowisko odwiedził wicemi-
nister Kownacki. Kapelani Ordynariatu Po-
lowego uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem 
Świętym Franciszkiem i wraz z nim koncele-
browali Mszę św. w sanktuarium Świętego 
Jana Pawła II. Kraków tego dnia z godziny na 
godzinę pustoszał z pielgrzymów, którzy roz-
poczynali drogę w kierunku Brzegów na noc-
ne czuwanie i niedzielną Mszę św. Posłania. 
W drogę, grupami podążyli także wojskowi. 
Kilkunastokilometrowa trasa zakończyła się 
po południu, na Polu Miłosierdzia. Wojskowi 
pielgrzymi zostali umieszczeni w stosunko-
wo niedalekiej odległości od ołtarza.
Na początku nabożeństwa papież w towarzy-
stwie reprezentantów wszystkich kontynen-
tów – sześcioro młodych, przeszedł do „strefy 
0”, gdzie stanęła Brama Miłosierdzia (zdjęcie 

na okładce). Przejście przez nią nawiązywało 
do trwającego Jubileuszu Miłosierdzia.
Franciszka i młodych pielgrzymów przywitał 
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakow-
ski. „Ojcze Święty, młodzi są nadzieją Kościoła 
i świata trzeciego tysiąclecia. To oni przejmą 
odpowiedzialność za losy swoich narodów, 
wspólnot i rodzin. To oni będą głosić Ewan-
gelię pokoju nowym językiem, z nową wraż-
liwością, z nową nadzieją. Przygotuje ich do 
tego również to wszystko, co już przeżyli i co 
przeżywają podczas Światowego Dnia Mło-
dzieży 2016 w Krakowie” – powiedział.
Spotkanie z papieżem składało się z trzech 
części: inscenizacji, świadectw młodych i ad-
oracji Najświętszego Sakramentu.
Pierwszą część spotkania stanowiła insce-
nizacja pt. „Droga do źródła miłosierdzia”, 
przygotowana w oparciu o modlitwę ŚDM 
i zawarte w niej wezwania: abyśmy umieli 
nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygno-
wanym, radość smutnym, przebaczenie win-
nym i miłość oziębłym.
Sens tej modlitwy został podkreślony w dru-
giej części – dialogu papieża z młodzieżą 
(tradycyjnie, przed wygłoszeniem przemó-

wienia, Ojciec Święty wysłuchał 
świadectw młodych ludzi – Po-
lki, Syryjki oraz Paragwajczyka), 
którzy odzyskali nadzieję pod 
wpływem łaski Bożej.
Po wysłuchaniu świadectw głos 
zabrał Franciszek, który mówił 
o paraliżu naszych czasów – 
„myleniu szczęścia z kanapą”, 
ogołacającym nas z wolności. 
Mówiąc to Franciszek odwołał 
się do świadectwa młodego 
Syryjczyka. „Dziś wojna w Syrii 
jest bólem i cierpieniem wielu 
osób, wielu ludzi młodych, jak 
dzielny Rand, który jest tu mię-
dzy nami i prosi nas o modlitwę 
za swoją ukochaną ojczyznę”.
Papież wskazywał, że istnieją 
sytuacje, które mogą wydawać 
się odległe aż do chwili, kiedy 
w jakiś sposób ich nie dotknie-
my. „Istnieją rzeczywistości, 

których nie rozumiemy, ponieważ widzi-
my je tylko przez jakiś ekran – telefonu czy 
komputera” – mówił. I zachęcił młodych do 
wspólnej modlitwy „z powodu cierpienia tak 
wielu ofiar wojny”.
Wskazał, że taka „kanapa” sprawia, że zo-
stajemy zamknięci w domu, nie trudząc się 
ani też nie martwiąc. Podkreślił, że „Pan, jak
w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jedne-
go z największych cudów, jakiego możemy 
doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje 
ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki 
pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie 
On twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy 
świat”.
„Niech Bóg błogosławi wasze marzenia”
– powiedział papież.
Trzecią częścią czuwania była adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Młodzi modlili się 
Koronką do Bożego Miłosierdzia, był też czas 
na chwilę medytacji, a na zakończenie papież 
pobłogosławił ich Najświętszym Sakramen-
tem. Odśpiewany został Apel Jasnogórski po 
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łacinie, jako nawiązanie do modlitwy Jana 
Pawła II w 1991 roku na Jasnej Górze.
Bezpośrednio po zakończeniu czuwania z Oj-
cem Świętym Franciszkiem rozpoczął się 
ekumeniczny koncert CREDO in Misericor-
diam Dei.
Śpiewy i modlitwa trwały długo w noc. Wielu 
uczestników modliło się z różańcami w dło-
niach przez długie godziny, niektórzy po ci-
chu śpiewali pieśni uwielbienia, spowiadano, 
trwały rozmowy i wymiana wrażeń z kończą-
cego się zgromadzenia młodych. Wcześnie 
rano gigantyczne obozowisko zaczęło budzić 
się ze snu. Drogami pomiędzy sektorami na 
zwyżkę zdążali dziennikarze, goście i kapłani, 
którzy zmierzali w stronę głównego ołtarza. 
Szczęśliwcom udało się przejść przez Bramę 
Miłosierdzia, tą samą, którą jeszcze kilka go-
dzin wcześniej przekroczył wraz z reprezen-
tantami kontynentów Ojciec Święty.
Papież kilka minut przed godziną 10 poja-
wił się wśród zebranych tłumów. Wojskowy 
sektor miał to szczęście, że papież przejechał 
tuż obok nich. 
Podczas Mszy św. Posłania w uszach wier-
nych ze wszystkich kontynentów wybrzmiały 
słowa zachęty do modlitwy o pokój, wezwa-
nie do przezwyciężenia smutku, nazwanego 
przez papieża Franciszka „wirusem”. Zachę-
cił zebranych do codziennej porannej modli-
twy: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; 
spraw bym zakochał się w moim życiu!”. 
Wskazał na wielki dar jakim jest „kochać
i być kochanym”.

Homilia w Brzegach miała charakter global-
nego apelu skierowanego do młodych ze 
wszystkich krajów świata. Papież zachęcił
w niej młodzież, by zaangażowała się w roz-
wój innej ludzkości, nie czekając na oklaski, 
ale poszukując dobra dla niego samego, cie-
sząc się, że zachowała czyste serce i poko-
jowo walczy o uczciwość i sprawiedliwość. 
„Nie zatrzymujcie się na powierzchni rzeczy 
i nie ufajcie światowym liturgiom pozorów, 
»makijaży« duszy, aby wydawać się lepszymi” 
– przestrzegł Franciszek i dodał: „Natomiast 

dobrze zainstalujcie połączenie bardziej 
stabilne, serce, które niestrudzenie widzi
i przekazuje dobro. I tę radość, którą darmo 
otrzymaliście od Boga, darmo dawajcie bo 
wielu na nią czeka!”
Papież podkreślił, że Światowy Dzień Mło-
dzieży, nie kończy, a rozpoczyna się dziś
i trwać będzie w domach i rodzinach tych, 
którzy usłyszą przesłanie Jezusa. Życzył rze-
szy młodych, aby nie zapominali o modlitwie 
gdyż „Jezus bardzo ufa”, że pośród wszyst-
kich codziennych kontaktów i czatów na 
pierwszym miejscu będzie „złota nić modli-
twy”, a Ewangelia stanie się trwałym „nawi-
gatorem” na drogach ich życia.
Ostatnim punktem wizyty Ojca Świętego
w Polsce było spotkanie z tysiącami wolonta-
riuszy w Krakowskiej Tauron Arenie. Uczest-
niczyli w niej także koordynatorzy i osoby 
odpowiedzialne za organizację Wojskowej 
Części ŚDM. Przedstawiciele instytucji, które 
od roku pracowały nad przeprowadzeniem 
organizacji Wojskowych ŚDM mieli możli-
wość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z pa-
pieżem Franciszkiem. 
W niedzielę pierwsi żołnierze i podchorążo-
wie biorący udział w ŚDM rozpoczęli powrót 
do swoich krajów. W sumie w Światowych 
Dniach Młodzieży wzięli udział wojskowi
z Polski, Austrii, Francji, Hiszpanii, Łotwy, No-
wej Zelandii, Słowacji, USA, Wielkiej Brytanii 
i Włoch.

Katarzyna Kusy, Krzysztof Stępkowski

Warto z wdzięcznością wspomnieć o zaangażowaniu wojska
w przygotowanie i przeprowadzenie Światowych Dni Młodzieży.
  760 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wzmocniło działania Poli-
cji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

  ok. 2000 żołnierzy wspierało działania Policji zgodnie z postano-
wieniem Prezydenta RP.

  20 samochodów sanitarnych z obsadą, 2 samoloty CASA 295M 
w wersji sanitarnej, dwa śmigłowce typu Mi-8 (SAR) oraz wzmoc-
niona obsada 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie 
jako zaplecze medyczne Światowych Dni Młodzieży.

  112 żołnierzy specjalistów z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, 
ratownictwa, diagnostyki laboratoryjnej oraz psychologii dyżuru-
jących całodobowo w Wojskowej Jednostce Ewakuacji Medycz-
nej na krakowskich Balicach.

  1000 sztuk noszy wypożyczonych organizatorom ŚDM.
  4 mosty o łącznej długości 336 m wybudowane w związku
z przygotowaniami do ŚDM i sprawdzenie terenu przez saperów 
o pow. 240 ha.

  10 kontenerów biurowych.
  5 tysięcy wojskowych namiotów, 9 tysięcy łóżek, 10 cystern wod-
nych, 6x zestawy prądotwórcze, 6x maszty oświetleniowe.

  1000 metrów kwadratowych mat drogowych pod parkingi.
  360 żołnierzy jako pomoc w kierowaniu ruchem kołowym oraz 
pieszym.

  100 żołnierzy do prac budowlanych.
  10 kuchni polowych – zorganizowanych i prowadzonych punk-
tów wydawania suchego prowiantu.

Na podst. informacji MON
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Ojciec Święty pozdrawia wojskowy sektor, Brzegi, 31 lipca 2016 r.Ojciec Święty pozdrawia wojskowy sektor, Brzegi, 31 lipca 2016 r.

Poranek na Campus Misericordiae, Brzegi, 31 lipca 2016 r.Poranek na Campus Misericordiae, Brzegi, 31 lipca 2016 r.
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Powiedzieli „Naszej Służbie” Powiedzieli „Naszej Służbie” 
Ksiądz biskup Werner Freistetter, biskup polowy austriackiej armii
–  Dlaczego Ksiądz Biskup zdecydował się wziąć udział w Wojskowych Światowych Dniach Mło-

dzieży?
–  Chciałem jeszcze lepiej poznać diecezję wojskową i żołnierzy, czym się zajmują, kim są. Chciałem również 

lepiej poznać Polskę oraz polski ordynariat polowy, jego organizację. A także bardzo chciałem wziąć udział 
w ŚDM, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiłem.

–  Jak Ksiądz Biskup wspomina pobyt w Warszawie?
–  W Warszawie mieliśmy wiele atrakcji, mnóstwo nowych wrażeń. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Do-

wiedziałem się bardzo, bardzo dużo o Polsce, szczególnie o polskiej historii i wojsku, a także o polskiej 
tożsamości narodowej. Wiedziałem już dużo o Waszej historii, ale podczas tej wizyty mogłem dowiedzieć 
się jeszcze więcej. Wiedzę historyczną składamy z małych kawałków, by otrzymać wspólny obraz i ta wizy-
ta pomaga mi go uzupełniać. To bardzo owocny czas. Spotkania z Wami wszystkimi, żołnierzami, naszymi 
asystentkami są bardzo miłe.

– Czy spotkania z młodymi żołnierzami czegoś Księdza Biskupa nauczyły?
–  Jako biskup polowy i kapłan powinienem być bliżej wiernych. Tylko przez obecność z nimi, bezpośrednie doświadczenie możemy lepiej 

się poznawać, rozpoznawać pragnienia i potrzeby, na które staramy się odpowiadać. Wyzwań jest wiele, podobnie jak zagrożeń. Rosną 
zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa i żołnierze muszą na nie odpowiadać. To duża presja i wyzwanie międzynarodowej współpracy. 
Jesteśmy zbyt mali, by troszczyć się sami o siebie. Powinniśmy ze sobą współpracować. Potrzebujemy dobrej formacji i edukacji. Żołnie-
rze powinni uczyć się etyki i zasad, wartości moralnych. To jest bardzo ważne dla współpracy państw w naszej zjednoczonej Europie. 
Potrzebujemy uczyć się języków. Wśród nowych wyzwań jest także rosnąca liczba kobiet służących w armii.

Magdalena Jagodzińska

Magda Caterina, żołnierz Włoskich Sił Powietrznych
– Które z doświadczeń podczas tego wyjazdu uznałabyś za najlepsze?
–  Uważam, że nocne czuwanie z papieżem Franciszkiem. W Brzegach było tak wiele osób, które wspólnie się 

modliły, śpiewały, tańczyły, milczały, adorowały Chrystusa i dzieliły się swoją wiarą. Byliśmy tam wszyscy 
razem.

– To Twoja pierwsza wizyta w Polsce. Jakie są Twoje odczucia, wrażenia?
–  Przed przyjazdem myślałam, że w Polsce jest chłodniej, ale okazuje się, że lato tutaj jest bardzo gorące. 

Uwielbiam Polaków. Jesteście bardzo gościnni i uprzejmi. Dzięki tej pielgrzymce dowiedziałam się również 
czegoś więcej o polskiej armii. Polecam wszystkim bardzo serdecznie udział w Światowych Dniach Mło-
dzieży. To wspaniałe doświadczenie. Będziecie mogli poznać wielu wspaniałych ludzi, wspólnie spędzić 
niezapomniane chwile, wspólnie się modlić i cieszyć tym czasem spędzonym razem. Mam nadzieję, że do 
zobaczenia w Panamie.

Magdalena Jagodzińska

Mateusz, student Wojskowej Akademii Technicznej – po raz pierwszy na ŚDM
–  Jakie wrażenia z ŚDM? Jest tu wielu ludzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary...
–  Dla mnie pokazywanie swojej wiary jest rzeczą bardzo ważną. Ceni się taką odwagę, bo nie każdy to po-

trafi. To wielkie doświadczenie. Setki tysięcy ludzi, bardzo ciekawe przeżycie.
–  Papież od początku spotkania stawia bardzo konkretne wyzwania młodym ludziom…
–  Trudne do zrealizowania, ale myślę, że każdy powinien zdać sobie sprawę z tego, co papież Franciszek 

mówi do nas i wziąć sobie te słowa do serca.

Katarzyna Kusy

Carlos, żołnierz armii amerykańskiej 
Na imię mam Carlos, kilka dni temu skończyłem służbę w amerykańskiej armii, a pod koniec sierpnia wstę-
puję do seminarium. Bardzo chcę zostać kapelanem, by służyć żołnierzom.
– Dlaczego przyjechałeś do Polski?
–  Światowe Dni Młodzieży to świetny pomysł przed kolejnym etapem mojego życia, poza tym mam wielki 

szacunek do Jana Pawła II, dlatego przyjazd do jego kraju to dla mnie wielka sprawa.
– Tak sobie wyobrażałeś życie w Polsce?
–  Polska jest wspaniała! Wiedziałem, że jest piękna, zielona, ale nie wiedziałem że aż tak! Ja dorastałem na 

pustyni, więc bardzo mi się podoba jak to wszystko żyje. Macie przebogatą historię! W USA w latach 60-, 
50-tych było tyle możliwości, a w Polsce panował komunizm – ale wyszliście z tego, zostawiliście to, co 
złe. To naprawdę robi wrażenie.

Katarzyna Kusy
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Eucharystia w katedrze polowej 
Obchody świątecznego dnia rozpoczęła 
Msza św. w katedrze polowej Wojska Pol-
skiego, odprawiona pod przewodnictwem 
biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzd-
ka. Eucharystię koncelebrowali bp Richard 
Spencer, biskup polowy armii Stanów Zjed-
noczonych, ks. Zbigniew Kras, kapelan pre-
zydenta RP oraz kapelani Ordynariatu Po-
lowego. Uczestniczyli w niej: prezydent RP 
Andrzej Duda z małżonką, premier Beata 
Szydło, Paweł Soloch, szef BBN, Antoni Ma-
cierewicz, minister obrony narodowej, gen. 
Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego, 
generałowie WP, oficerowie, żołnierze, pra-
cownicy wojska, weterani misji pokojowych 
i kombatanci, rodziny wojskowe, a także 
przedstawiciele wojskowi ambasad akredy-
towanych w Polsce.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że w kościo-
łach obchodzony jest dziś podwójny cud. 
Pierwszym z nich jest Wniebowzięcie NMP, 
drugim „cud nad Wisłą”, zwycięstwo nad Ar-
mią Czerwoną w sierpniu 1920 roku. Przypo-
mniał okoliczności i atmosferę dni sprzed 96 
lat, gdy cały naród wspierał wojsko broniące 
Stolicy. – Jedność budowana przez wspólną 
modlitwę spodobała się Bogu, który zacho-
wał nasz kraj od ponownej niewoli. Bóg był 
z nami! – powiedział. Podkreślił, że wybawie-
nie przyszło dzięki wstawiennictwu Maryi. 
Według biskupa polowego w Polsce w ostat-
nim czasie wydarzył się jeszcze jeden cud. 
Były nim Światowe Dni Młodzieży. – Wbrew 
sceptykom, do Polski bardzo licznie przybyli 
młodzi ze 187 krajów świata. Zaufali Bogu
i nie ulegli presji mediów wieszczących zagro-
żenie terrorystyczne. – W świecie podzielo-
nym konfliktami zbrojnymi, nękanym atakami 
terrorystycznymi i nienawiścią, Polska okazała 
się oazą pokoju i bezpieczeństwa, wzajem-
nej życzliwości oraz odpowiedzialności. Bp 
Guzdek wyraził wdzięczność Wojsku Polskie-
mu za ofiarność i pomoc w przygotowaniu
i bezpiecznym przebiegu Światowych Dni Mło-
dzieży oraz wizyty Ojca Świętego Franciszka. 
– Obowiązkiem i mądrością narodu jest pa-
mięć o bohaterach, którzy przelewali krew
i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Dlatego 
dziś w Święto Wojska Polskiego obejmujemy 
ich wszystkich miłością i wdzięczną modlitwą. 
– Hetmanko Żołnierza Polskiego, błogosław 
tym, którzy dziś stoją na straży niepodległo-
ści i suwerenności naszego kraju. W spo-
sób szczególny miej w opiece żołnierzy peł-

niących misje poza granicami kraju. Ma-
ryjo, Królowo Polski, ucz nas wierności
w służbie Bogu i Ojczyźnie! 

Nowa tablica na Grobie
Nieznanego Żołnierza

– W tym dniu spełniamy obowiązek, dzięki 
któremu Polska w dużym stopniu wobec swo-
ich żołnierzy odzyskuje honor – powiedział 
prezydent Andrzej Duda podczas uroczysto-
ści odsłonięcia nowej tablicy na arkadzie Gro-
bu Nieznanego Żołnierza, która upamiętnia 
walkę Żołnierzy Wyklętych, ich niezłomną 
postawę w obronie Ojczyzny, w walce o nie-
podległość i suwerenność Polski. Umieszczo-
ne zostały na niej nazwy miejscowości i daty 
potyczek Żołnierzy Wyklętych stoczonych
w latach 1945–1963: Rudniki, Rowiny, Kury-
łówka, Las Stocki, Miodusy Pokrzywne, Zwo-
leń, Raczkowszczyzna i Majdan Kozic Gór-
nych; utrwalona została też pamięć Obławy 
Augustowskiej w lipcu 1945 roku, niewyja-
śnionej do końca zbrodni, której ofiarą padło 
kilkuset mieszkańcach Suwalszczyzny. Prezy-
dent  podziękował osobom zaangażowanym 
w jej realizację, m.in. Fundacji Niepodległości, 
ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, wi-
ceministrowi ON Wojciechowi Fałkowskiemu. 
Tablicę poświęcił bp Józef Guzdek. Powiedział 
m.in., że będzie znakiem pamięci o Żołnier-
zach Wyklętych, którzy „po zakończeniu
II wojny światowej, wierni złożonej wojsko-
wej przysiędze, nie godząc się na okupację 
sowiecką, wpisali się w grono niezłomnych”. 
Tablicę pobłogosławili także bp Jerzy Pańkow-
ski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskie-
go i bp Mirosław Wola, ewangelicki naczelny 
duszpasterz wojskowy.

Defi lada w Alejach Ujazdowskich
Kilkadziesiąt minut  przed jej rozpoczęciem, 
na dziedzińcu Belwederu, prezydent Andrzej 
Duda wręczył nominacje generalskie, akty 
nominacyjne na wyższe stopnie oraz odzna-
czenia oraz pożegnał generałów odchodzą-
cych z wojska. 
Przemawiając w Alejach Ujazdowskich Pre-
zydent podziękował żołnierzom za służbę 
podczas szczytu NATO i ŚDM. – Dziś jesteśmy
w Sojuszu Północnoatlantyckim, który pokazał 
tu w Warszawie jedność decyzji politycznej, za 
którą idą decyzje militarne – powiedział. Przy-
pominał też, że podczas Bitwy Warszawskiej 
1920 roku do walki szli razem ludzie o różnych 
poglądach. – Wtedy złączeni jedną myślą:

chłopi, robotnicy, inteligenci, studenci, har-
cerze. Ludzie, którzy bardzo pragnęli „mieć 
swoje państwo, w którym będą traktowani 
podmiotowo, w którym będą obywatelami 
pierwszej kategorii, które będzie może wresz-
cie państwem równych szans,sprawiedliwym, 
Rzecząpospolitą Polaków o różnych poglą-
dach, o różnych wyznaniach”. Podkreślił, że 
Bitwa Warszawska „nie tylko zatrzymała na-
wałę Rosji radzieckiej na Polskę, ale zatrzyma-
ła nawałę komunizmu na Europe i na świat. 
Po przemówieniu Prezydenta odbyła się tra-
dycyjna defilada wojskowa w której wzięło 
udział blisko 1,5 tys. żołnierzy, ponad 150 
pojazdów wojskowych, ponad 50 samolo-
tów i śmigłowców, oraz grupy rekonstruk-
cyjne. Jej przebieg obserwowali przedsta-
wiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej, 
członkowie Sił Zbrojnych RP, ordynariusze
i kapelani wojskowi, weterani i kombatanci 
oraz tysiące ludzi. 

Żołnierski apel na Jasnej Górze 
– Maryjo, wspieraj nas, abyśmy jako naród 
chcieli być jedno – prosił podczas wieczornego 
apelu przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej bp Józef Guzdek. W towarzy-
szącym modlitwie apelowej rozważaniu przy-
pomniał, że dla Polaków Maryja była Królową 
i Hetmanką, „która poprzez wieki przewodzi 
naszemu narodowi w zmaganiu się ze złem
i przeciwnościami losu”. Przypomniał, że o roli 
Maryi jako przewodniczki polskiego narodu 
mówił Ojciec Święty Franciszek podczas swojej 
niedawnej wizyty w Polsce. Dziękował za dzie-
jowy cud – 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
Zachęcił, aby przed obliczem Maryi modlić się 
o jedność narodu. – Zaszczep w nas pragnie-
nie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości, 
i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie 
ulegając pokusie izolowania się i narzucania 
swej woli”. Wspólnie z bp. Guzdkiem modlili 
się m.in. abp Wacław Depo, metropolita czę-
stochowski oraz kapelani ordynariatu polowe-
go, członkowie Sił Zbrojnych RP, przedstawi-
ciele służb mundurowych i pracownicy wojska. 
Obecne były kompanie honorowe  jednostek z 
Lublińca oraz Tarnowskich Gór, a także poczty 
sztandarowe. Po modlitwie biskupi udzielili 
zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

oprac. kes i jł

Maryjo, Królowo Polski, ucz nas wiernościMaryjo, Królowo Polski, ucz nas wierności
w służbie Bogu i Ojczyźnie!w służbie Bogu i Ojczyźnie!

Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego 

W polskiej tradycji, w uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzone jest Święto 
Wojska Polskiego, na pamiątkę wiekopomnego zwycięstwa odniesionego w 1920 
roku nad najezdniczą Armią Czerwoną. To dzień chwały Maryi Wniebowziętej, 
opiekunki dziejowych dróg polskiego narodu, a także wdzięcznej modlitwy za 
ofiarną służbę żołnierskich pokoleń, pamięci o bohaterach, szacunku i sympatii 
dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
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Eucharystię sprawowaną w intencji pole-
głych i żyjących powstańców koncelebrowali 
kapelani wojskowi: ks. płk January Wątroba, 
ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. kmdr. Janusz 
Bąk, ks. płk Piotr Majka, oraz ks. prof. Henryk 
Skorowski, były rektor Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. W homilii biskup 
Józef Guzdek nawiązał do słów papieża Fran-
ciszka, podkreślając, że jedynie miłość i miło-
sierdzie są w stanie zabliźnić rany przeszłości 
i budować lepszą wspólną przyszłość – „bu-
dować mosty porozumienia”. Przypomniał, 
że na Wawelu papież wyrażał się z uzna-
niem o Polakach, których szczególną cechą 
jest kultywowanie pamięci. Lecz ta pamięć 
może być dobra lub zła. – Dobrą pamięcią 
jest ta, z której rodzi się wdzięczność. Dziś
w sposób szczególny wspominamy boha-
terów Powstania Warszawskiego. Myślimy
o tych, którzy bardziej umiłowali wolność, 
aniżeli swoje osobiste szczęście, zdrowie a na-
wet życie – powiedział bp. Guzdek. Podkreślił, 
że dobra pamięć nie zapomina o weteranach 
powstańczych walk będących w jesieni życia, 
schorowanych i samotnych. – Nie możemy 
dopuścić do tego, aby umierali w biedzie, 
opuszczeniu i zapomnieniu – skonkludował. 
Na zakończenie zaapelował do wszystkich, 
aby chrześcijanie w dniach obchodów kolej-
nej rocznicy Powstania Warszawskiego „zdali 
egzamin z dobrej pamięci”.
Przy ołtarzu polowym na placu Krasińskim, 
gdzie co roku kolejni biskupi polowi spra-
wują Eucharystię w powstańcze rocznice, 
zgromadzili się przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, wojska i służb 
mundurowych, nieliczni już powstańcy z ro-
dzinami, harcerze oraz tłumnie przybyli 
mieszkańcy Warszawy. Nie brakowało także 
turystów, którzy latem odwiedzają „miasto 
niezłomne”. Po Mszy św. minister obrony na-
rodowej Antoni Macierewicz wręczył medale 
honorowe Powstania Warszawskiego. Wśród 
zasłużonych znaleźli się: gen. bryg. Janusz 
Brochwicz-Lewiński, ps. „Gryf”, mjr Eugenia 
Maria Cegielska, pseudonim „Anita”, porucz-
nik Ewa Jeglińska, prof. Barbara Otwinowska 
ps. „Witek Błękitny”, „Baśka”, Jerzy Oględzki 
ps. „Jur”, Julian Eugeniusz Kulski ps. „Choj-
nacki”, Stanisław Krakowski, ps. „Stasio”, 
Hanna Szczepanowska ps. „Heban”, Euge-
niusz Tyrajski, ps. „Genek”, Wanda Zalewska-
Zdun ps. „Rawicz”. Następnie minister zwrócił 
się do bohaterów Powstania Warszawskiego: 

– Żołnierze wolności, uczyniliście z Warszawy 
niezdobytą twierdzę, bo wypełniliście ją war-
tościami miłości, której uczyli Was rodzice, 
księża, nauczyciele – powiedział. Wskazał, 
że Powstanie Warszawskie stanowi niejako 
oś narodowej historii walki o niepodległość. 
– Prawdę o tamtych wydarzeniach musimy 
przekazać kolejnym pokoleniom Polaków – 
podsumował. Odczytany został list od pre-
zydenta Andrzeja Dudy, w którym podkreślił, 
że wolność dla naszego narody jest wartością 
najwyższą. Zbigniew Galperyn, wiceprezes 
Związku Powstańców War-
szawskich, mówił o wielkim 
znaczeniu wychowania ko-
lejnych pokoleń w duchu 
patriotyzmu. Jego zdaniem 
od tego zależy przyszłość 
narodu. – Mam nadzieję, że 
młode pokolenia Polaków 
przejmie od nas Powstańców 
tradycję odwagi, waleczności 
i honoru – powiedział. Głos 
zabrała również prezydent 
Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, która wyraziła 
nadzieję, że stolica już nigdy 
nie będzie miejscem takiej próby, jakiej do-
świadczyli powstańcy. Po odczytaniu Apelu 
Pamięci, delegacje złożyły wieńce przed po-
mnikiem Powstania Warszawskiego. Wieczór 
zwieńczył koncert zatytułowany „Nowe po-
kolenie 16/44”. 

Msza św. w kaplicy Muzeum
Powstania Warszawskiego

W dzień poprzedzający uroczystości przed 
pomnikiem Powstania Warszawskiego ks. 
płk SG Zbigniew Kępa przewodniczył Mszy 
św. w kaplicy pw. bł. ks. Józefa Stanka
w Muzeum Powstania Warszawskiego, któ-
rą sprawował w intencji powstańców, śp. 
Lecha Kaczyńskiego, twórcy powstańczego 
muzeum, ks. Zbigniewa Wudarkiewicza, 
wieloletniego opiekuna kaplicy oraz miesz-
kańców stolicy. – W 72. rocznicę Powstania 
Warszawskiego chcemy zwrócić uwagę na 
piękno postawy tych, którzy nie utracili na-
dziei, że Polska odzyska wolność. Tych któ-
rzy się nie ulękli ogromu zła, ale chwycili za 
broń w imię miłości do ojczyzny, do dzieci, 
kobiet, starców i złożyli swoje życie na oł-
tarzu ojczyzny – powiedział ks. Kępa w ho-

Dobrą pamięcią jest ta,Dobrą pamięcią jest ta,
z której rodzi się wdzięcznośćz której rodzi się wdzięczność
– Patrząc na te pamiętne dni sierpnia podziwiamy geniusz harmonijnej współpracy
i współdziałania kobiet i mężczyzn, dorosłych, młodzieży i dzieci, duchownych i świec-
kich, ludności cywilnej i wojska, harcerzy i harcerek, kiedy zjednoczeni wkoło jednego 
celu stanowiliście jedną wielką rodzinę wspierani przez powstańczych kapelanów.
W ten sposób wypełnialiście Chrystusowy testament z Wieczernika: „Ojcze, spraw 
aby byli jedno” – powiedział biskup polowy Józef Guzdek, przewodnicząc Mszy św.
31 lipca na placu Krasińskich, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.

milii. W kaplicy znajdują się cenne pamiątki 
związane z Powstaniem Warszawskim: przy 
ołtarzu – kopia obrazu Ireny Pokrzywnickiej 
„Matka Boska AK”, który został  namalowa-
ny w przez nią na powstańczy ołtarz polowy 
w sierpniu 1944 r.; na tylnej ścianie – pier-
ścień ofiarowany Powstaniu Warszawskiemu 
przez biskupa polowego Józefa Gawlinę; 
na bocznej ścianie – krucyfiks z kościoła św. 
Krzyża, który po 65 latach „emigracji” wrócił 
do Polski.

Obchody na Powązkach i Woli

Bohaterów walki o wolność stolicy uczczo-
no tradycyjnie przed pomnikiem Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz 
pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Gro-
ta”. Następnie popołudniu oddano hołd 
powstańcom na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. O godzinie 17.00 rozległo się 
wycie syren alarmowych. Ośpiewano hymn 
państwowy oraz oddano salwą honoro-
wą. Modlitwie za poległych przewodniczył 
bp Józef Guzdek. Delegacje złożyły wieńce 
przed pomnikiem Gloria Victis. Znicze i kwia-

ty składane były w wielu miejscach Cmenta-
rza Wojskowego na Powązkach, na mogiłach 
żołnierzy powstania. 
Wieczorem na Cmentarzu Powstańców 
Warszawy odbyła się uroczystość w hołdzie 
powstańcom oraz cywilnej ludności Woli 
zabitym i zamordowanym latem 1944 roku. 
Odmówiona została modlitwa ekumeniczna 
której przewodniczył biskup polowy Józef 
Guzdek. Odczytano apel pamięci i złożono 
kwiaty przed pomnikiem Polegli Niepokona-
ni. Po zakończeniu uroczystości sprawowana 
była Msza św. polowa, której przewodni-
czył bp Michał Janocha, biskup pomocniczy 
archidiecezji warszawskiej, który w homilii 
nawiązał do pomnika Polegli Niepokonani 
przedstawiającego przerwaną barykadę. Lukę
w niej zapełnia wojownik, który trzyma tarczę, 
ale nie ma miecza. Spogląda w niebo. – Jeżeli 
są barykady, których mamy strzec, tak jak ten 
wojownik, to są to barykady wewnątrz nas, 
które chronią nas przed nienawiścią, pogar-
dą, pychą i osądzaniem. Im silniejsze będą te 
barykady w każdym z nas, tym bardziej będą 
znikać barykady pomiędzy nami i wokół nas 
– powiedział.
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XXV Pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ph „Effatha” („Otwórz się”)XXV Pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ph „Effatha” („Otwórz się”)

Droga czyli otwieranie sięDroga czyli otwieranie się
na działanie łaski Bożejna działanie łaski Bożej
Ponad 400 żołnierzy, pracowników wojska wyruszyło wraz z XXV Pieszą Pielgrzym-
kę Żołnierzy na Jasną Górę. Pątnicy w mundurach rozpoczęli dzień od Eucharystii 
celebrowanej o godz. 5.30 w katedrze polowej przez ks. płk. Januarego Wątrobę, 
wikariusza generalnego biskupa polowego Wojska Polskiego. Pielgrzymów żegnał 
m.in. Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w MON.

Wraz z mundurowymi pielgrzymami z Polski 
na Jasną Górę szli także żołnierze ze Słowa-
cji, Litwy oraz Stanów Zjednoczonych. Na 
Przeprośnej Górce dołączyli jeszcze żołnie-
rze armii chorwackiej oraz funkcjonariusze 
Straży Granicznej i Służby Celnej. – „Serce 
miłosierne ma odwagę, by porzucić wygodę, 
potrafi wychodzić na spotkanie innych, ob-
jąć wszystkich” – zachęcał w swoim posłaniu 
bp Józef Guzdek. 
– Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę 
odwagi, trzeba zdecydować się na zamia-
nę kanapy na parę butów, które pomogą ci 
chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie 
śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś. – 
mówił za papieżem Franciszkiem wikariusz 
biskupa polowego January Wątroba

Powstać „z kanapy”
Wyruszyli! Na pątniczy szlak do Jasnogórskiej 
Matki. Duża część 1. dnia trasy przebiegała 
przez Warszawę, gdzie wielu ludzi pozdrawia-
ło pielgrzymów i prosiło o modlitwę. Wzdłuż 
całej trasy przemarszu pielgrzymki, gdzie
w 1944 roku podczas Powstania Warszawskie-
go toczyły się ważne walki lub gdzie masowo 
mordowano ludność stolicy, harcerze zajmo-
wali posterunki honorowe dając tym samym 
znak pątnikom, że to są bardzo ważne miej-
sca pamięci. Przy 30 stopniowym upale nie 
było łatwo pokonać w sumie aż sześć etapów. 
Głównym tematem konferencji 5 sierpnia był 
sakrament Chrztu św., w związku z 1050. 
rocznicą Chrztu Polski. Stałym elementem piel-
grzymki, obok codziennej Mszy świętej, była 
modlitwa Godzinek ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, różaniec odmawiany w czterech języ-
kach i koronka do Bożego Miłosierdzia. Przed 
każdą dziesiątką różańca były odczytywane 
intencje podane wcześniej przez pielgrzymów. 
To właśnie po treści intencji modlitewnych, 
każdy mógł się przekonać o różnorakich mo-
tywacjach osób, które zdecydowały się – jak 
to określił papież Franciszek podczas ŚDM
w Krakowie – zostawić swoje życie „kanapo-
we”, wygodne, i pojąć trud pielgrzymowania. 
Trasa pierwszego dnia była bardzo trudna, nie 
tylko ze względu na intensywne słońce i wyso-
ką temperaturę, ale także na długość.
Tematem drugiego dnia był sakrament Bierz-
mowania. Podczas pierwszego etapu z Czar-
nowa do Niepokalanowa, konferencję o Sakra-
mencie Bierzmowania wygłosił ks. ppłk Marek 
Wojnowski. Ksiądz kapelan zachęcił każdego, 

aby sobie zadał pytanie, czy potrafi rozwijać 
dary Ducha świętego, czy potrafi współpraco-
wać z łaską Bożą. Na zakończenie Mszy świętej 
w Niepokalanowie, której przewodniczył bp 
Marek Solarczyk, dwa małżeństwa pielgrzym-
kowe odnowiły swoje przyrzeczenia w 25. 
rocznicę ślubu kościelnego. W trudzie pielgrzy-
mowania jak i we wspólnej modlitwie podczas 
dwóch dni towarzyszył pątnikom wojskowym  
wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kow-
nacki oraz gen. bryg. Adam Joks.
Na ostatnim etapie 2. dnia, z Guzowa do 
Miedniewic, pielgrzymi wsłuchiwali się w ży-
ciorys kolejnego świętego, tym razem zwią-
zanego z sanktuarium w Niepokalanowie – 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Tę postać 
przybliżał pątnikom nie kto inny jak Jego 
imiennik – ks. por. Maksymilian Jezierski.
Kolejny 3. dzień pielgrzymki rozpoczęła Msza 
święta przy klasztorze ojców franciszkanów 
w Miedniewicach, której przewodniczył bp 
Józef Zawitkowski. 
Pątnikom została przybliżona tego dnia po-
stać świętej Jadwigi Królowej. Słuchaczy po-
ruszył szczególnie fakt jej młodego wieku 
oraz styl w jakim prowadziła rządy. 
Konferencję o kolejnym Sakramencie czyli 
Komunii świętej, wygłosił ks. por. Maksy-
milian Jezierski. Przytoczył przykłady cudów 
Eucharystycznych z wielu zakątków świata, 
podzielił się też osobistym doświadczeniem 
przeżywania Komunii św. oraz przypadkami 
z własnej pracy duszpasterskiej. Mimo dość 
długiego czasu trwania konferencji wszyscy 
wsłuchiwali się z uwagą, a potem nagrodzili 
brawami, gdyż było to autentyczne, osobiste 
świadectwo, jak można i trzeba przeżywać 
spotkanie z Jezusem w Komunii św. 
Czwartego dnia grupa wojskowa uczestni-
czyła we Mszy świętej zorganizowanej na 
obozowisku w Raduczu przy ośrodku BOR-u. 
Eucharystii przewodniczył ks. płk Zenon Sur-
ma a homilię wygłosił kierownik pielgrzymki 
wojskowej ks. płk Zbigniew Rećko. Przytoczył 
m.in. fragment piosenki Sojki „...są na tym 
świecie rzeczy, których nie można kupić”, 
do nich zaliczył: honor, prawdziwą miłość,
a przede wszystkim Miłosierdzie Boże, które 
jest dla człowieka całkowicie za darmo. 
Ze śpiewem na ustach pątnicy dotarli do 
pierwszego postoju w miejscowości Kurze-
szyn. Wdzięczni za serdeczne przyjęcie, które 
im zgotowali kurzeszynianie, pielgrzymka 
ruszyła dalej. Pierwszą konferencję wygłosił 

ksiądz por. Mariusz Kamiński. Tematem był 
sakrament spowiedzi. Każdy uważnie słuchał 
bo i materia była ciekawa, a trudności z tym 
sakramentem ma chyba każdy wierzący. Ta 
konferencja z pewnością pomogła niejed-
nemu pielgrzymowi zdobyć się na odwagę 
i skorzystać z łaski Miłosierdzia Bożego. Na 
trzecim etapie trasy pielgrzymi wysłuchali 
konferencji o bł. ks. Jerzym Popiełuszce – 
męczenniku naszych czasów. Wydawałoby 
się, że każdy zna życiorys kapelana Solidar-
ności. Ks. ppłk Marek Wojnowski przytoczył 
jednak kilka faktów, które wielu osobom nie 
były znane. Szczególnie rozwinął okres służ-
by wojskowej błogosławionego w Bartoszy-
cach w JW 4413, gdzie ksiądz Marek obecnie 
jest proboszczem parafii wojskowej. 
Ze śpiewem i modlitwą na ustach międzyna-
rodowa grupa żołnierzy dotarła do obozowi-
ska w miejscowości Księża Wola. Tam na nich 
czekało przygotowane przez logistyków woj-
skowych obozowisko, gorący posiłek i kąpiel. 
Po chłodnej nocy i wczesnej pobudce o godz. 
4.15 wojskowi pielgrzymi wyruszyli w dro-
gę piątego dnia na pierwszy etap szlaku do 
Krzemienicy. W tym dniu grupa wojskowa za-
bezpieczała oprawę liturgiczną Eucharystii, na 
której było obecnych 10 grup cywilnych. Mszy 
św. w liturgiczne święto św. Teresy Benedykty 
od Krzyża (Edyty Stein) na wzgórzu przed ko-
ściołem przewodniczył ks. płk Zenon Surma,
a homilię wygłosił ks. kan. por. dr Jan Dohnalik 
– kanclerz Kurii Polowej WP. Podczas kazania 
podzielił się swoim doświadczeniem ze Świa-
towych Dni Młodzieży, które odbywały się
w Krakowie. Tam zobaczył jak młodzi ludzie 
z całego świata otwierali się na miłosierdzie 
Boga, uczyli się koronki do Bożego Miłosier-
dzia, korzystali z sakramentu pokuty i doświad-
czali radosnej wspólnoty Kościoła. Następnie 
nawiązał do hasła pielgrzymki EFFATHA w kon-
tekście słów które, powiedziała św. Edyta Ste-
in: Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten 
szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. To 
właśnie ona, doświadczając piekła holokaustu 
Auschwitz, w miejscu najbardziej zamkniętym 
dla Boga, potrafiła się na Niego otworzyć. 
Kolejną konferencje drodze wygłosił ks. por. 
Antoni Humeniuk. Jej tematem był sakra-
ment namaszczenia chorych. Ciągle pokutuje 
myślenie, że jest to ostatnie namaszczenie. 
Ksiądz Antoni postawił pytanie: Co ten sakra-
ment może zdziałać w moim życiu? Dodał, 
że poprzez sakrament namaszczenia chorych 
spełniamy jeden z uczynków miłosierdzia, 
czyli: chorych nawiedzać. Przypomniał, że 
z tego sakramentu może skorzystać każdy 
wierny znajdujący się w niebezpieczeństwie 
śmierci spowodowanej chorobą lub starością. 
Ten sakrament pomaga chorym łączyć swoje 
cierpienie z cierpieniem Chrystusa. Jest on 
umocnieniem duchowym jak i fizycznym dla 
chorego. 
Ważnym momentem 5. dnia było nawiedzenie 
przez pielgrzymów cmentarza w Spale, na któ-
rym został pochowany gen. broni Tadeusz Buk, 
który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Pątnicy wyruszyli na ostatni etap piątego 
dnia pielgrzymki do Brzustowa. Wysłuchali 



14

ciekawej historii o żołnierzu Cichociemnym
ppłk Macieju Kalenkiewiczu ps. Kotwicz.
Po porannej modlitwie i odśpiewanych Go-
dzinkach, 6 dnia drogi ks. kanclerz Jan Do-
hnalik wygłosił konferencję o sakramencie 
kapłaństwa. 10 sierpnia przypada wspo-
mnienie męczennika św. Wawrzyńca – diako-
na. To właśnie diakonat jest przedsionkiem 
kapłaństwa. Ks. Jan stwierdził, że w krajach, 
gdzie jest księży pod dostatkiem, nie docenia 
się ich posługi i obecności. Kiedy ks. Jan opie-
kował się grupą francuskich pielgrzymów 
podczas ŚDM w Krakowie, goście z Francji 
dziwili się ilości Mszy świętych odprawianych
w kościołach. Pytali ze zdziwieniem, czy to 
jest tak na czas ŚDM czy tak jest zawsze?
W sanktuarium św. Anny u oo. Franciszkanów 
w Smardzewicach. pielgrzymi uczestniczyli
w Eucharystii, której przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. bp Henryk Tomasik – ordynariusz 
diecezji radomskiej. W kazaniu przywołał po-
stać patrona dnia św. Wawrzyńca – męczen-
nika, który poprzez własny krzyż cierpienia 
i męki podążył śladami Chrystusa. Ksiądz 
Biskup wspomniał współczesnych męczenni-
ków franciszkańskich – o. Michała i Zbignie-
wa, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Peru. 
W ubiegłym Kościół ogłosił ich błogosławio-
nymi. To właśnie Oni swoją drogę kapłańską 
rozpoczynali w Smardzewicach w klasztorze.
Kolejnym świętym, którego pielgrzymi od-
kryli podczas czytanki „święty na dzień”, był 
Brat Albert Chmielowski. Niezwykła postać; 
uczestnik Powstania Styczniowego, artysta 
malarz, człowiek poszukujący Boga, które-
go odkrył w najbiedniejszych i bezdomnych. 
Życiowa dewiza świętego z Małopolski była 
bardzo prosta: „Bądź dobry jak chleb”.
W kolejnej części drogi przyszedł czas na 
kartkę z historii. Tym razem ks. płk Zbigniew 
Rećko przypomniał tragiczną historię rodziny 
Ulmów. W drugiej połowie 1942 roku Józef 

Ulma przyjął pod swój dach dwie żydowskie 
rodziny z Łańcuta i Markowej. Na skutek do-
nosu kryjówka została jednak odkryta przez 
Niemców. 24 marca 1944 roku zamordowa-
li Józefa Ulmę, a także jego żonę Wiktorię 
będącą w zaawansowanej ciąży (kilkunastu 
godzin brakowało do porodu) oraz 6 dzieci,
z których najstarsze miało 8 lat, a najmłod-
sze – półtora roku. Zginęło także ośmioro 
ukrywanych Żydów.
O 5.25, siódmego dnia pielgrzymowania, 
przy wschodzącym słońcu, grupa wojskowa 
była już na drodze prowadzącej do Sulejowa 
na Mszę świętą do kościoła pw. św. Floriana. 
Przewodniczył jej bp Marek Marczak – łódzki 
biskup pomocniczy. W homilii przywołał ob-
chodzoną w tym roku 1050 rocznicę Chrztu 
Polski, która powinna być dla każdego chrze-
ścijanina czasem na zamyślenie się nad war-
tością własnego Chrztu. 
Konferencję w dalszej drodze o sakramencie 
małżeństwa wygłosił ks. ppłk Paweł Piontek. 
Zwrócił uwagę na to, że każdy ma jakieś do-
świadczenie małżeństwa: swoich rodziców, 
przyjaciół i te doświadczania są bardzo róż-
ne, od szczęśliwych par po te, które przeży-
wają różnego rodzaju kryzysy. Podzielił się 
także swoim doświadczeniem duszpaster-
skim w przygotowaniu narzeczonych, poru-
szył temat relacji rodziców do swoich dzieci 
i zachęcił małżonków, aby poświęcili tylko
i wyłącznie dla siebie codziennie choć pół 
godziny na serdeczną rozmowę i wyjaśnienie 
problematycznych kwestii. Polecił także jako 
lekarstwo na wewnętrzne problemy modli-
twę za swojego współmałżonka, najlepiej 
jakby tę modlitwę odmawiali razem.
Na kolejnym odcinku trasy konferencję wygło-
sił ks. płk Zbigniew Rećko, który przybliżył syl-
wetkę kapelana wojskowego – błogosławio-
nego księdza Michała Sopoćki – kierownika 
duchowego św. siostry Faustyny Kowalskiej. 

Obecni na pielgrzymce małżonkowie odno-
wili wobec kapłanów przyrzeczenia małżeń-
skie. Podobnie uczynili małżonkowie, których 
drugie połowy zostały w domu. Były tańce
i radosne święto miłości małżeńskiej. 
Mszy świętej 8. dnia pielgrzymki w kościółku 
w Rzejowicach przewodniczył ks. bp Michał 
Janocha. W homilii mówił o powołaniu, któ-
re każdy człowiek odczytuje indywidualnie, 
jak również o powołaniu, które jest wspólne 
dla wszystkich – powołaniu do zbawienia. 
Przy idealnej pogodzie do maszerowania
z Cadowa do Gidlów pielgrzymi wsłuchiwali 
się we fragmenty Dzienniczka św. s. Fausty-
ny, a następnie odmówili Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Przedostatnim odcinkiem mar-
szu była droga do sanktuarium Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w Gidlach, przed któ-
rym cała grupa przyklękła i odmówiła modli-
twę w intencji wszystkich chorych w swoich 
rodzinach. Na odcinku pielgrzymiego szlaku 
z Gidlów do miejsca noclegowego w Stęszo-
wie, ks. płk Zbigniew Rećko w cyklu „kartka 
z historii” przypomniał pątnikom historię 
Sybiraków. Na ostatnie dwa dni wspólnego 
pielgrzymowania z międzynarodową grupą 
wojskową przybył ksiądz biskup Franciszek 
Rabek – ordynariusz diecezji wojskowej na 
Słowacji. 
14 sierpnia uczestnicy XXV Międzynarodo-
wej Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną 
Górę spotkali się na Przeprośnej Górce, 
gdzie biskup polowy Józef Guzdek prze-
wodniczył Mszy św. wieńczącej marsz do 
częstochowskiego Sanktuarium. 
Tam, przed Cudownym Obrazem nastąpił akt 
zawierzenia żołnierzy, funkcjonariuszy służb 
mundurowych, kapłanów i osób cywilnych 
związanych w różny sposób z formacjami 
mundurowymi.

 ks. ppłk Paweł Piontek/jes

Od wielu lat dużym za-
interesowaniem cieszą 

się wydawane przez Caritas Ordynaria-
tu Polowego wydawnictwa muzycz-
ne. Dzięki płytom i albumom, czasem 
także wydawnictwom łączonym (płyta
i album) wiele zapomnianych utworów 
zyskuje nowych słuchaczy.  Bo choć wie-
le osób pamięta np.:  Annę German, tak 
pięknie przypomnianą w niedawnym se-
rialu TVP, to czas jest nieubłagany i wie-
lu artystów znika z firmamentu naszej 
sceny i pamięci słuchaczy. Wydawnictwa 
Caritas Ordynariatu Polowego spełniają 
jeszcze jedną rolę, zachowują pamięć
o ważnych wydarzeniach historycznych. 
Tak było np. z wznawianym albumem 
„Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”, któ-
ry przypomniał wizyty Ojca Świętego
w naszej Ojczyźnie. 
Najnowszym wydawnictwem muzycznym Ca-
ritas jest płyta stanowiąca w znacznej części 
zapis utworów wykonanych podczas koncertu 
„O Żołnierzach Wyklętych opowieść”, który od-

Pieśń Żołnierzy Wyklętych
był się 28 lutego 2016 roku w Teatrze Polskim. 
Płyta Caritas nosi ten sam tytuł co koncert.
Lutowy koncert miał formę muzyczno-po-
etyckiej etiudy, w której wykorzystano m.in. 
fragmenty pamiętnika kpt. Zdzisława Broń-
skiego „Uskoka” i piosenki, których autorami 
byli Żołnierze Niezłomni, utwory pisane często 
do muzyki znanych polskich piosenek i pieśni 
patriotycznych, a także utwory poetyckie w in-
terpretacji Jerzego Zelnika, wiersze Zbignie-
wa Herberta. Uzupełnieniem widowiska była 
prezentacja multimedialna, w której wykorzy-
stano materiały ze zbiorów Instytutu Pamięci 
Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskie-
go oraz Archiwum Akt Nowych. Pieśni wyko-
nał wtedy m.in. niezawodny Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Na pły-
cie można też usłyszeć Leszka Czajkowskiego, 
Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika w utworach 
„Wolność i Niezawisłość” i  „Podziemna armia 
powraca” oraz Władysława Janusza Obarę
w „Balladzie o bitwie pod Piotrowym Polem”.
Prawdziwą perełką jest otwierający płytę 
utwór Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gi-

tar „Biały Krzyż” poświęcony Żołnierzom Wy-
klętym w czasach, gdy prawdę o niezłomnych 
zakłamywano. Do jej powstania przyczynił się 
Czesław Klenczon, żołnierz AK, ojciec gitarzy-
sty Czerwonych Gitar, przez wiele lat zaanga-
żowany w antykomunistyczne podziemie.
Czesław Klenczon przez 11 lat ukrywał się na 
Pomorzu. Podobno po powrocie do domu za-
mykał się z synem w pokoju na długie godziny 
i opowiadał o swoich losach, chcąc zapewne 
nadrobić czas rozłąki z synem. 
Po 1968 r. cenzura dopuściła do głównego nur-
tu wątki partyzanckie, licząc, że będą one do-
tyczyć jedynie udziału ludowych oddziałów le-
śnych. Z taką intencją dopuścili „Biały krzyż” do 
części konkursowej festiwalu piosenki w Opolu. 
Utwór wygrał konkurs i stał się jednym z naj-
ważniejszych w repertuarze Czerwonych Gitar. 
Niewielu zorientowało się, że nawiązywał do 
losów ojca, walczącego z władzą ludową.
Inspiracją dla autora tekstu Janusza Kondra-
towicza był napotkany w zakopiańskim lesie 
brzozowy krzyż bez tabliczki, charakterystycz-
ny element polskiego krajobrazu, często upa-
miętniający partyzancką, bezimienną mogiłę. 
Piosenkę weszła do repertuaru m.in. Stana Bo-
rysa, Piotra Cugowskiego, Artura Gadowskie-
go, Irydiona, Andrzeja Lamperta oraz Justyny 
Steczkowskiej.                                           kes
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PKW KFOR 
W dniu poprzedzającym uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego żołnierze i pracow-
nicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie uczestniczyli we Mszy św. polowej 
na terenie stacjonowania Kompani Manewrowej, której przewodniczył ks. ppłk dr Mariusz 
Śliwiński. Kapelan polskiego kontyngentu podkreślił w homilii znaczenie Bitwy Warszaw-
skiej oraz przypomniał moralne i duchowe spuścizny tamtych wydarzeń, które owocują 
także i dziś. Kulminacyjny punkt obchodów miał miejsce 15 sierpnia podczas uroczyste-
go apelu, w którym udział wzięli: ppłk Jarosław Rdzimierski, dowódca PKW KFOR, Ja-
cek Multanowski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Macedonii, 
płk Sylwester Szulc, attache obrony w Sofii, Marta Przeniosło, doradca polityczny, płk 
Dariusz Janusz, starszy oficer narodowy w HQ KFOR, podinsp. Marcin Kuras, dowódca 
JSPP EULEX, brig. gen. Ferenc Korom, zastępca dowódcy DCOM KFOR, brig. gen. Patricia
M. Anslow, szef Sztabu KFOR, col. Ros Gammon, dowódca Międzynarodowej Grupy Bo-
jowej Wschód oraz wielu innych. Z okazji święta odczytano rozkazy o mianowaniu na 
kolejne wyższe stopnie wojskowe. Dowódca uhonorował żołnierzy za dotychczasową nie-
naganną służbę, wręczając im listy gratulacyjne, pamiątkowe ryngrafy, coiny i odznaki. 
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów, po której odbyła się projekcja filmów
o tematyce militarnej. Następnie uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych polskich potraw 
przygotowanych przez wojskowych kucharzy.                                                             D.A.

Opole
15 sierpnia żołnierze z Garnizonu Opole wspólnie z mieszkańcami miasta obchodzili Święto 
Wojska Polskiego i 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele władz państwowych i samorządowych, żołnierze z jednostek wojskowych opol-
skiego garnizonu, funkcjonariusze służb mundurowych, weterani i kombatanci oraz miesz-
kańcy Opolszczyzny. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji żołnierzy sprawowaną
w Katedrze Opolskiej pod przewodnictwem ks. mjr. Tomasza Krawczyka, kapelana 10. Opol-
skiej Brygady Logistycznej. Z katedry uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na plac 
Wolności pod pomnik „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego”. Wyróżniającym się żoł-
nierzom wręczono medale i akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Zbiórka była 
również okazją do wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla związków i stowarzyszeń 
kombatanckich. Aby złożyć hołd żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny, odczytano apel 
pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Oficjalne uroczystości zakończyła 
defilada pododdziałów wojskowych oraz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opol-
skiej. Na dolnych tarasach placu Wolności odbył się piknik militarny. Żołnierze z 10. Brygady 
Logistycznej prezentowali uzbrojenie i wyposażenie indywidualne oraz pojazdy wojskowe,
a chętnych częstowali wojskową grochówką. Specjaliści z opolskiej Wojskowej Komendy 
Uzupełnień służyli informacjami dotyczącymi zawodu żołnierza i możliwościami wstąpienia 
w szeregi armii. Duże zainteresowanie uczestników pikniku budziły historyczne pojazdy mili-
tarne, które zaprezentowało Stowarzyszenie 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.     P.P.

Gliwice
Świętowanie 96. rocznicy „Cudu nad Wisłą” w garnizonie połączone z obchodami Miasta 
Gliwice rozpoczął koncert pieśni patriotycznych i religijnych w wykonaniu Orkiestry Woj-
skowej z Bytomia. Następnie sprawowana była Msza św. w której wzięli udział dowódcy
i komendanci jednostek Garnizonu Gliwice, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych
i samorządowych, poczty sztandarowe, organizacje patriotyczne, kombatanci oraz młodzież 
szkolna. W homilii ks. ppor. Sławomir Bylina nawiązał do glorii oręża polskiego oraz siły du-
cha narodu, która towarzyszy także współczesnym żołnierzom. Po zakończeniu Eucharystii 
odbył się przemarsz na plac Krakowski, gdzie wręczono awanse i odznaczenia żołnierzom. 
Następnie w uroczystej defiladzie wojsk pieszych i zmotoryzowanych przemieszczono się
pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam odczytano apel pamięci i złożono wieńce.             S.B.

Więcej informacji
na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Bośnia i Hercegowina
Już 12 sierpnia w PKW EUFOR W Sarajewie 
rozpoczęły się uroczystości z okazji Święta 
Wojska Polskiego. W godzinach poran-
nych w kaplicy na terenie bazy Camp But-
mir ks. ppłk. Mariusz Śliwiński sprawował 
Mszę św. w intencji żyjących żołnierzy oraz 
tych, którzy polegli na misjach wojennych.
W Eucharystii uczestniczyła Emanuela Su-
prowicz, konsul RP w Bośni i Hercegowi-
nie. Udano się też w miejsce symboliczne-
go grobu śp. plut. Mieczysława Sternika 
z 16. Batalionu Powietrzno Desantowego 
IFOR, który zginął w Bośni 23 lipca 1996 r.
Następnie na placu apelowym podczas 
uroczystej zbiórki ppłk Paweł Jędryczko,  
dowódca EUFOR, przypomniał bohater-
skie wydarzenia sprzed 96 laty rozegrane 
na przedpolach Warszawy. Podziękował 
również wszystkim żołnierzom za pra-
wie dziewięciomiesięczną służbę w Bośni
i Hercegowinie pełną poświęcenia i odda-
nia na rzecz pokoju na Bałkanach. Następ-
nie wręczono nominacje na kolejne stop-
nie wojskowe, odznaczenia i wyróżnienia 
za wzorową służbę. W godzinach popołu-
dniowych goście z innych kontyngentów 
mogli obejrzeć prezentację multimedialną 
prezentującą wydarzenia związane z Bit-
wą Warszawską.                                 D.A.

Toruń
Mszą św. sprawowaną pod przewodnic-
twem ks. prał. Płk. Ryszarda Stępnia, pro-
boszcza parafii garnizonowej, w intencji 
Ojczyzny i polskich żołnierzy rozpoczęły 
się uroczyste obchody Święta Wojska Pol-
skiego. W Eucharystii uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele władz miejskich i samo-
rządowych, posłowie ziemi kujawsko-po-
morskiej, dowódcy i komendanci instytu-
cji wojskowych i służb mundurowych na 
czele z płk. Dariuszem Adamczykiem, do-
wódcą garnizonu oraz licznie zgromadzo-
ne poczty sztandarowe wraz z kompanią 
honorową, kombatanci, a wśród nich naj-
starszy żołnierz garnizonu mjr w st. spocz. 
Stanimir Rypyść, który w tym roku będzie 
obchodził setną rocznicę urodzin. Po Mszy 
św. wszyscy przemaszerowali pod pomnik 
Artylerii Polskiej, gdzie awanse na wyższe 
stopnie wojskowe otrzymało 170 żołnie-
rzy. Odczytano apel pamięci. Uroczystości 
zakończyły się salwą honorową i złoże-
niem wieńców pod pomnikiem.

ks. RS
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Defilada na zakończenie ceremonii otwarcia Wojskowych ŚDM, Defilada na zakończenie ceremonii otwarcia Wojskowych ŚDM, 
24 lipca 2016 r.24 lipca 2016 r.
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Na pątniczym szlakuNa pątniczym szlaku

W alei NMP, Częstochowa, 14 sierpnia 2016 r.W alei NMP, Częstochowa, 14 sierpnia 2016 r.

Kościół MB Ostrobramskiej, Warszawa-Boernerowo, 26 lipca 2016 r.Kościół MB Ostrobramskiej, Warszawa-Boernerowo, 26 lipca 2016 r.
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