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 Dachau – pielgrzymka polskich kapłanów
 Zwartym szeregiem przy biało-czerwonej
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PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MAJMAJ
Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanie żyjący w środo-
wiskach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

Numer zamknięto 8 maja 2015 r.

Na zdjęciu: KL Dachau, kaplica Śmiertel-
nego Lęku Chrystusa. Pielgrzymka pol-
skiego duchowieństwa w 70. rocznicę 
wyzwolenia obozu, 29 kwietnia 2015 r.

zem pięknem tego oblubieńczego przymierza, 
a także zubaża się za każdym, kiedy jest ono 
oszpecone. Kościół, aby ofiarować wszystkim 
dary wiary, miłości i nadziei potrzebuje także 
mężnej wierności małżonków wobec łaski ich 
sakramentu! Lud Boży potrzebuje ich codzien-
nej drogi w wierze, miłości i nadziei, ze wszyst-
kimi radościami i trudami, jakie pociąga za 
sobą ich droga w małżeństwie i rodzinie.
W ten sposób kurs jest wyznaczony na zawsze, 
jest to kurs miłości, miłości tak jak miłuje Bóg 
– na zawsze. Chrystus nieustannie troszczy się 
o Kościół, miłuje zawsze, nieustannie strzeże, 
Chrystus nieustannie troszczy się o Kościół, 
aby z jego ludzkiego oblicza usunąć wszelkie 
plamy i zmarszczki. Wzruszające i piękne jest 
to promieniowanie siły i czułości Boga, jakie 
jest przekazywane z jednego małżeństwa na 
drugie, z rodziny na rodzinę. Słusznie mówi 
Paweł: jest to wręcz „wielka tajemnica”! Męż-
czyźni i kobiety na tyle odważni, aby nieść ten 
skarb w „glinianych naczyniach” naszego czło-
wieczeństwa są dla Kościoła podstawowym 
bogactwem. Są także bogactwem dla całego 
świata. Niech Bóg im tysiąckroć za to błogo-
sławi!
W najbliższych dniach w niektórych stolicach 
obchodzona będzie 70 rocznica zakończenia 
II wojny światowej w Europie. Przy tej okazji 
powierzam Panu za wstawiennictwem Maryi, 
Królowej Pokoju życzenie, aby ludzkie społe-
czeństwo nauczyło się z błędów przeszłości
i aby także w obliczu aktualnych konfliktów 
rozdzierających niektóre regiony świata wszy-
scy kierujący losem narodów podjęli trud starań 
o dobro wspólne i krzewienie kultury pokoju.

Tłum. O. Stanisław Tasiemski OP/KAI

Sakrament małżeństwa jest wielkim aktem 
wiary i miłości: świadczy o męstwie wiary
w piękno stwórczego aktu Boga i życiu tą 
miłością, która pobudza, by iść zawsze dalej, 
poza siebie samych, a także poza samą ro-
dzinę. Chrześcijańskie powołanie do miłości 
bezwarunkowej i bez miary jest tym, co wraz
z łaską Chrystusa tkwi także u podstaw wolnej 
zgody stanowiącej małżeństwo.
Sam Kościół jest w pełni zaangażowany w hi-
storię każdego chrześcijańskiego małżeństwa: 
buduje się jego sukcesami i cierpi w jego po-
rażkach. Ale musimy zadać sobie poważne 
pytanie: czy my sami jako wierzący i pasterze 
dogłębnie akceptujemy tę nierozerwalną więź 
dziejów Chrystusa i Kościoła z historią małżeń-
stwa i ludzkiej rodziny? Czy jesteśmy gotowi 
poważnie podjąć tę odpowiedzialność? To zna-
czy, że każde małżeństwo idzie drogą miłości, 
jaką Chrystus obdarza Kościół. To wspaniałe!
W tej głębi tajemnicy stworzenia, uznanej 
i przywróconej w jej czystości, otwiera się 
druga wielka perspektywa charakteryzująca 
sakrament małżeństwa. Decyzja „poślubienia 
się w Panu” zawiera również wymiar misyjny, 
co oznacza gotowość w sercu, by stać się po-
średnikiem Bożego błogosławieństwa i łaski 
Bożej dla wszystkich. W istocie chrześcijańscy 
małżonkowie jako tacy mają udział w misji 
Kościoła. A to wymaga odwagi. Dlatego, kiedy 
pozdrawiam nowożeńców, mówię: to ci od-
ważni, bo trzeba odwagi, żeby kochać się tak 
bardzo, jak Chrystus miłuje swój Kościół.
Sprawowanie sakramentu nie może pominąć 
tej współodpowiedzialności życia rodzinnego 
wobec wspaniałej misji miłości Kościoła. Tak 
więc życie Kościoła wzbogaca się za każdym ra-

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W naszym cyklu katechez na temat rodziny po-
ruszymy dzisiaj bezpośrednio piękno chrześci-
jańskiego małżeństwa. Nie jest ono jedynie ce-
remonią, sprawowaną w kościele, z kwiatami, 
suknią ślubną, zdjęciami. Małżeństwo chrze-
ścijańskie jest sakramentem, który odbywa się 
w Kościele, a także budującym Kościół, dając 
początek nowej wspólnocie rodzinnej. (...)
Święty Paweł, mówiąc o nowym życiu w Chry-
stusie powiada, że wszyscy chrześcijanie są 
powołani, aby się wzajemnie miłowali, jak 
Chrystus ich umiłował, to znaczy „będąc sobie 
wzajemnie poddani” (Ef 5,21), co oznacza słu-
żąc jedni drugim. I tutaj wprowadza analogię 
między małżeństwem męża i żony a Chrystu-
sem i Kościołem. To jasne, że chodzi o analogię 
niedoskonałą, ale musimy pojąć jej duchowe 
znaczenie, które jest niezwykle wzniosłe i re-
wolucyjne, a jednocześnie proste, przystępne 
dla każdego mężczyzny i kobiety, powierzają-
cych się łasce Bożej.
Św. Paweł mówi, że mąż musi kochać swoją 
żonę „jak własne ciało” (Ef 5,28); kochać ją 
tak, jak Chrystus „umiłował Kościół i wydał za 
niego samego siebie” (w. 25). Czy wy, obec-
ni tu mężowie to rozumiecie? Kochać swoją 
żonę, tak jak Chrystus miłuje swój Kościół! To 
nie żarty! To jest powiedziane na serio! Skutek 
tego radykalizmu oddania wymaganego od 
mężczyzny, ze względu na miłość i godność 
kobiety, na wzór Chrystusa, powinien być 
ogromny w samej wspólnocie chrześcijańskiej.
To ziarno ewangelicznej nowości, przywraca-
jące pierwotną wzajemność oddania i szacun-
ku, dojrzewało powoli w historii, ale w końcu 
zwyciężyło.

Małżonkowie żyjący sakramentalną łaskąMałżonkowie żyjący sakramentalną łaską
są podstawowym bogactwem Kościołasą podstawowym bogactwem Kościoła

Z przykrością informujemy, że w ostatnim 
czasie na wieczną wartę odeszło dwóch 
emerytowanych kapelanów Ordynariatu 
Polowego. 18 kwietnia w Radomiu zmarł 
ks. płk w st. spocz. Henryk Burzyński, nato-
miast 20 kwietnia Pan wezwał do siebie ks. 
ppłk. w st. spocz. Sławomira Matusiaka.
Ksiądz Henryk Burzyński urodził się w 1936 
roku w Zwoleniu (dawna diecezja sando-
mierska, obecnie diecezja radomska). Świę-
cenie kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1960 r.
W duszpasterstwie wojskowym posłu-
gę kapelana pełnił od 1 lipca 1986 r., był
m.in. proboszczem kościoła garnizonowe-
go w Radomiu w latach 1993-1996.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 
Mszą św. żałobną sprawowaną 22 kwietnia 
w kościele garnizonowym pw. Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Radomiu pod prze-

wodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego, bisku-
pa pomocniczego diecezji radomskiej. Dalsza 
część uroczystości miała miejsce w Zwole-
niu, rodzinnym mieście Zmarłego. Mszy św.
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego przewodniczył bp Ryszard Karpiński, 
biskup senior archidiecezji lubelskiej. Ks. Bu-
rzyński został pochowany na miejscowym 
cmentarzu w swojej rodzinnej parafii. Msze 
św. w Radomiu i Zwoleniu koncelebrowało 
liczne grono kapelanów wojskowych.

***
Ksiądz Sławomir Matusiak urodził się 31 lip-
ca 1942 w Korzeniu (archidiecezja łódzka). 
Święcenia kapłańskie przyjął 19 stycznia 
1969 roku. W duszpasterstwie wojskowym 
pełnił posługę od 1 kwietnia 1987 roku do 
15 maja 1999 roku.
W Ordynariacie Polowym pełnił funkcję pro-

boszcza parafii garnizonowej pw. św. Je-
rzego w Łodzi (w latach 1991-1995) oraz 
proboszcza parafii garnizonowej pw. św. 
Jozafata Biskupa i Męczennika w Komoro-
wie-Ostrowi Mazowieckiej (w latach 1995-
1998). W 1998 roku został kapelanem po-
mocniczym 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
15 maja 1999 roku odszedł z duszpaster-
stwa wojskowego.
27 kwietnia roku odbyły się uroczystości 
pogrzebowe. W południe została odpra-
wiona żałobna Msza św. w kościele garni-
zonowym pw. św. Jerzego w Łodzi. Uro-
czystościom przewodniczył ks. płk  Dariusz 
Kowalski, któremu towarzyszyło dziewięciu 
kapelanów. Ks. Matusiak został pochowany 
na łódzkim Cmentarzu Doły w asyście kom-
panii honorowej.

Oprac. kes

Zmarło dwóch emerytowanych kapelanów Ordynariatu PolowegoZmarło dwóch emerytowanych kapelanów Ordynariatu Polowego
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Zwartym szeregiem przy biało-czerwonejZwartym szeregiem przy biało-czerwonej

Już 1 maja w Centrum Szkolenia Łączności
i Informatyki w Zegrzu odbyła się uroczystość 
wręczenia patentów oficerskich dla żołnierzy 
rezerwy na potrzeby mobilizacyjnego uzupeł-
nienia Sił Zbrojnych RP.
W przeprowadzonej 1 maja ceremonii uczest-
niczył m.in. Stanisław Koziej, Szef Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego, Lech Konopka, 
dyrektor departamentu Zwierzchnictwa nad 
Siłami Zbrojnymi MON oraz gen. dyw. Jerzy 
Michałowski, zastępca dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych.
Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta
w sprawie mianowania, minister Koziej wrę-
czył 179 żołnierzom rezerwy patenty oficer-
skie. – To ważny dla Was dzień, bo wstępujecie 
w szeregi kadry Wojska Polskiego. Będziecie 
bardzo ważną częścią kadry dowódczej na-
szych Sił Zbrojnych - powiedział. 
Po uroczystości żołnierze uczestniczyli we 
Mszy świętej, którą odprawił Biskup Polowy 
WP Józef Guzdek w kościele garnizonowym 
w Zegrzu.
We Mszy św. uczestniczyli także m.in. gen. 
dyw. rez. Andrzej Wasilewski, dyrektor de-
partamentu Kadr w MON, płk Ireneusz Fura, 
komendant Centrum Szkolenia Łączności i 
Informatyki, żołnierze i pracownicy wojska 
zegrzyńskiego Centrum.
W kazaniu bp Guzdek wykazał różnicę mię-
dzy dwoma rodzajami wolności – Jest wol-
ność „od” i wolność „do”. To pierwsze rozu-

mienie wolności polega na 
uchylaniu się od jakichkol-
wiek zobowiązań względem 
Boga, drugiego człowieka 
lub wspólnoty. Wolność „do” 
wiąże się z diametralnie od-
mienną postawą. Człowiek 
po zakończeniu beztroskie-
go dzieciństwa z każdym rokiem dojrzewa 
do brania odpowiedzialności za powierzone 
mu sprawy, dobra, a nade wszystko ludzi – 
powiedział. 
Bp Guzdek podkreślił, że moment promocji 
oficerskiej należy do najważniejszych dni
w życiu żołnierza. – W tym szczególnym mo-
mencie, poprzedzającym promocję na pierw-
szy stopień oficerski, wspomnijcie dzień zło-
żenia przysięgi wojskowej. Wtedy świadomie 
zdecydowaliście, że nie chcecie żyć myśląc 
jedynie o sobie. Wasze myśli skierowaliście
w stronę dobra wspólnego, jakim jest Ojczy-
zna – zachęcał.
Gratulując przyszłym oficerom biskup zachę-
cał ich, aby podniosłą chwilę promocji przeżyli 
w sposób świadomy. – Wraz z aktem miano-
wania na pierwszy stopień oficerski Wasza 
dyspozycyjność oraz odpowiedzialność za 
powierzonych Wam ludzi i zadania, muszą 
wznieść się na wyższy poziom – podkreślił.
Wraz z bp. Guzdkiem Mszę św. koncelebro-
wali m.in. ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Po-
lowej, ks. płk Zenon Pawelak, proboszcz para-

fii w Legionowie, ks. mjr Kryspin 
Rak, proboszcz parafii w Zegrzu 
a także kapelani na czas „W”, 
którzy w Święto Flagi otrzymali 
promocję na pierwszy stopień 
oficerski. 
Na zakończenie bp Guzdek po-
dziękował zebranym za uczest-
nictwo we Mszy św., wręczył 
także komendantowi CSŁiI, płk. 
Ireneuszowi Furze w podzięko-
waniu za bardzo dobrze zorga-
nizowaną uroczystość różaniec 
i album o katedrze polowej.

Promocja na
pl. Piłsudskiedgo

Następnego dnia, 2 maja na 
placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego odbyła się uroczysta 
promocja oficerska. Rozpoczęła 
się od przeglądu pododdzia-
łów biorących udział w uro-
czystości przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, 
Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz 
odegrania hasła prezydenta i 
hymnu państwowego. 

Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister 
obrony narodowej, witając zebranych wyra-
ził nadzieję, że podobne uroczystości będą 
regularnie odbywać się w Święto Flagi Pań-
stwowej.
– Żyjemy w czasach niespokojnych, kiedy bez-
pieczeństwo nabiera szczególnego znaczenia, 
dlatego trzeba powiedzieć jasno, że dzisiejsza 
uroczystość jest cząstką działania na rzecz 
kształtowania współodpowiedzialności za 
polską obronę i za polskie bezpieczeństwo 
– mówił podczas uroczystości prezydent Ko-
morowski.
Prezydent podkreślił, że uroczystości podob-
ne do dzisiejszej są sygnałem gotowości do 
najcięższych prób.
Błogosławieństwa żołnierzom udzielili ordy-
nariusze wojska polskiego: bp Józef Guzdek, 
bp Jerzy Pańkowski, prawosławny ordynariusz 
wojskowy oraz bp Mirosław Wola, ewangelic-
ki naczelny kapelan wojskowy.
Stopień podporucznika przysługuje podcho-
rążym po odbyciu określonej liczby ćwiczeń
i wcześniejszym zdaniu egzaminu oficerskie-
go. Nowi podporucznicy reprezentują różne 
specjalności i rodzaje sił zbrojnych. Z awansem 
wiąże się otrzymanie przydziałów na nowe, 
oficerskie stanowiska na wypadek mobilizacji. 
W kursie, który odbywał się w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 
brali udział także promowani tego dnia ka-
pelani, którzy w czasie wojny zasilą szeregi 
kapelanów zawodowych i będą mogli podjąć 
posługę duszpasterską w wojsku oraz innych 
służbach mundurowych. W tej chwili, w re-
zerwie gotowych do posługi w czasie wojny 
jest 85 kapelanów. – Czuję ogromną radość 
i dumę, że mogłem ukończyć ten kurs i zo-
stałem dopuszczony do promocji oficerskiej. 
Cały ten dzień przeżywam trochę jako takie 
drugie święcenia kapłańskie. To wielki honor, 
że możemy służyć Ojczyźnie – powiedział po 
uroczystości ks. ppor. rez. Krzysztof Włoso-
wicz, wikariusz parafii św. Mikołaja w Skale, 
w diecezji kieleckiej, promowany na podpo-
rucznika, kapelana na czas „W”.

Bp Guzdek: kłótnie osłabiają
siłę państwa polskiego

i prowadzą do zguby

Wieczorną Mszą św. uczczono w katedrze po-
lowej Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
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Święto Flagi, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to święta, które mają swoją 
wymowę w diecezji wojskowej. Modlitwa w intencji Ojczyzny, pamięć 
o bohaterach narodowych oraz sprawowane Eucharystie złożyły się 
na obchody tegorocznych, majowych świąt. Ten rok wyróżnia jednak 
promocja 19 kapelanów na czas „W”, którzy zostali promowani na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze 179 podchorążymi.
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Królowej Polski, patronki świątyni oraz Święto 
Flagi Rzeczpospolitej. Eucharystii przewodni-
czył bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska 
Polskiego. 
W homilii bp Guzdek podkreślił, że dla Po-
laków istnieją dwa najważniejsze symbole: 
krzyż i biało-czerwona flaga. Przypomniał, 
że podobnie jak w krzyżu każda z belek nie-
sie ze sobą bogatą w treść symbolikę, tak
i obydwie barwy naszej flagi nie mogą wy-
stępować oddzielnie. – Te dwa połączone ze 
sobą kolory stały się znakiem jednoczącym 
mieszkańców kraju nad Wisłą. Dwa odmien-
ne kolory, połączone w jedno, dla nas na 
zawsze są nierozdzielne. Sama biel nic dla 
nas nie znaczy. Podobnie i sama czerwień nie 
przemawia w ten sposób, jak jej połączenie 
z bielą – powiedział.
Biskup Guzdek zauważył, że wielokrotnie 
Polska w swojej historii odczuwała bolesne 
skutki podziałów wewnętrznych. – Tymcza-
sem polska flaga, tak jak polski naród, może 
nosić ślady potu wylanego podczas solidnej 
pracy, może być splamiona przelaną w jej 
obronie krwią, ale nie może być rozdarta! 
Podziały i narodowe kłótnie osłabiają siłę 
państwa polskiego, a nawet prowadzą do 
zguby – powiedział.
Ordynariusz wojskowy zauważył, że Uroczy-
stość Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski to dobra okazja, aby „zgłębić przesłanie 
płynące z krzyża i polskiej flagi”. – Pójdźmy 
więc za głosem Jana Pawła II, który prosił: 
„Brońcie krzyża” i wyjaśniał, że krzyż na pol-
skiej ziemi „przypomina o naszej chrześcijań-
skiej godności i narodowej tożsamości, o tym, 
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są 
nasze korzenie”. Zwartym szeregiem stańmy 
przy biało-czerwonej fladze, pośród sztan-
darów wojskowych i innych służb munduro-
wych. Nie dajmy się podzielić i nie przyłóżmy 
naszej ręki do tego, aby ten narodowy symbol 
był kiedykolwiek poniżony – zaapelował.
Wraz z bp. Guzdkiem Mszę św. koncelebro-
wali kapelani Ordynariatu Polowego. Obecni 
byli m.in.: Robert Kupiecki, podsekretarz sta-
nu w ministerstwie obrony narodowej, gen. 
Mieczysław Gocuł, Szef Sztabu Generalnego 
WP, gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca 
Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni 
Bogusław Samol, dowódca Wielonarodowe-
go Korpus Północno-Wschodniego oraz kom-
batanci, żołnierze, pracownicy wojska.

Kard. Nycz: Nie zasypujmy
chrześcijańskich źródeł

śmieciami współczesności

Nie zasypujmy chrześcijańskich źródeł śmie-
ciami współczesności – zaapelował kard. 
Kazimierz Nycz 3 maja w warszawskiej ar-
chikatedrze św. Jana Chrzciciela. W święto 
Matki Bożej Królowej Polski, podczas którego 
obchodzona jest także rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, metropolita warszawski 
przewodniczył Eucharystii, w której uczest-
niczyli prezydent RP Bronisław Komorowski 
z małżonką, przedstawiciele Sejmu, Senatu, 
władz samorządowych i wojska. Mszę św. 
koncelebrował bp Józef Guzdek, kapłani ar-
chidiecezji warszawskiej oraz grono kapela-
nów Ordynariatu Polowego.

Kard. Nycz przypomniał, że 3 maja wspomi-
na się uchwalenie pierwszej w Europie kon-
stytucji, zaś od 1920 r. obchodzone jest w 
tym dniu święto Matki Bożej Królowej Polski 
i że ta państwowo-kościelna synteza pozwa-
la dziś świętować w kościołach i przestrzeni 
świeckiej. Świętowanie zaś powinno zawierać 
radość i wdzięczność oraz refleksję nad prze-
szłością i teraźniejszością, ale zawsze skiero-
waną ku przyszłości. Ta refleksja powinna być 
poważna i wiązać się z przyjęciem wniosków 
nawet wówczas, gdy są one gorzkie.

Konstytucja 3 Maja była wielkim dziełem, 
fundamentem budowania państwa spra-
wiedliwego, bezpiecznego i nowoczesnego, 
niestety nie zapobiegła rozbiorom, choć była 
dobrym lekiem to za późno podanym ciężko 
chorej Rzeczpospolitej szlacheckiej. Pomogła 
jednak przetrwać 123 lata rozbiorów, gdyż 
była fundamentem tożsamości Polaków, po-
dzielonych między trzech zaborców.
Na Mszy św. obecne były poczty sztandaro-
we wszystkich formacji mundurowych, parla-
mentarzyści, wojsko, harcerze, siostry zakon-
ne i mieszkańcy stolicy.
Po Mszy św. w Sali Wielkiej Zamku Królewskie-
go w Warszawie odbyła się uroczystość wrę-
czenia odznaczeń państwowych osobom za-
służonym na rzecz państwa i społeczeństwa. 
Podczas ceremonii wręczono m.in. Krzyże 
Komandorskie z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski, który otrzymali Longin Komołowski,
w uznaniu wybitnych zasług w działalności 
państwowej, publicznej i społecznej, Stani-
sław Wyganowski, za wybitne zasługi dla roz-
woju urbanistyki i kształtowania ładu prze-
strzennego, za osiągnięcia w podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju działalności państwo-
wej i publicznej oraz Biruta Lewaszkiewicz-Pe-
trykowska, za wybitne zasługi w kształtowa-
niu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad 
demokratycznego państwa prawa i kultury 
prawnej, za osiągnięcia w pracy naukowej.
Prezydent wręczył także Krzyże Komandor-
skie, Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odro-
dzenia Polski m.in. Witoldowi Kuleszy, Irenie 
Herbst, prof. Marianowi Filarowi, Annie Marii 
Jopek i Katarzynie Dzieduszyckiej-Herbert.

Centralne obchody
na Placu Zamkowym 

W południe na placu Zamkowym w Warsza-
wie odbyły się centralne obchody Święta Na-

rodowego 3 Maja. W uroczystościach uczest-
niczyli Prezydent RP Bronisław Komorowski, 
premier Ewa Kopacz oraz przedstawiciele 
władz państwowych i wojskowych.
Ceremonia rozpoczęła się od podniesienia 
flagi państwowej na maszt i odśpiewania 
hymnu RP. Następnie odczytano preambułę 
uchwalonej 224 lata temu konstytucji. Wy-
brzmiał też salut armatni i pieśń „Witaj, ma-
jowa jutrzenko”.
W swoim przemówieniu Bronisław Komorow-
ski przypomniał, że w historii naszego narodu 

to wewnętrzne spory najbardziej 
osłabiały kraj, dlatego zachęcał 
Polaków do współdziałania i jed-
ności. Podkreślił też, jak ważne 
jest bezpieczeństwo.
– Chcesz mieć pokój, gotuj się 
do wojny. Pragniemy pokoju, 
ale wiemy, że nic tak nie zachę-
ca potencjalnego agresora, jak 
słabość sąsiada. I nic go tak nie 
zniechęca, jak siła i determinacja 
w obronie – mówił prezydent.
Zdaniem prezydenta, istotne 
jest wzmacnianie naszego po-
tencjału obronnego i wzmac-
nianie obecności NATO na ca-
łej wschodniej flance Sojuszu. 
Bronisław Komorowski przy-

pomniał, że proces wyposażenia polskiej 
armii w najnowocześniejszy sprzęt udało się
w ostatnim okresie „przyspieszyć i wzmocnić”.
Bronisław Komorowski wiele uwagi poświęcił 
Wojsku Polskiemu i istotnej roli, jaką odgrywa 
ono w funkcjonowaniu państwa.
– Siła armii to także jej morale. A morale armii 
jest zawsze pochodną postaw i morale całe-
go społeczeństwa. Nasza umiejętność poro-
zumiewania się i współpracy dzisiaj oznacza 
nasze bezpieczne jutro. Kto odrzuca zgodę 
i współpracę, szkodzi polskiemu społeczeń-
stwu i szkodzi Polsce. Dlatego gaśmy, a nie 
rozniecajmy ogień niechęci i konfliktów we-
wnętrznych. Budujmy siłę Polski, pamiętając, 
że siła zawsze jest w jedności – podkreślił pre-
zydent.

Apel Jasnogórski
w intencji Ojczyzny

Wieczorem 3 maja bp Józef Guzdek przewod-
niczył modlitwie apelu jasnogórskiego. W ka-
plicy Cudownego Obrazu stanęła kompania 
honorowa z Jednostki Wojskowej w Lublińcu 
oraz Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór. 
W modlitwie za Ojczyznę zgromadzili się ge-
nerałowie, oficerowie, żołnierze i funkcjona-
riusze służb mundurowych, kombatanci i we-
terani, księża kapelani a także wierni przybyli 
na uroczystości Matki Bożej Królowej Polski
z całej Polski.
Błogosławieństwa wiernym udzielili: abp Wa-
cław Depo,  metropolita częstochowski, abp 
Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-ka-
mieński oraz bp Józef Guzdek.
Dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja pod murami klasztoru jasnogórskiego 
oddano honorowy, armatni salut.

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
maja w kaplicy w kwaterze głównej misji 
„Resolute Support” w Kabulu w Afganista-
nie, ks. ppłk Piotr Kowalczyk, kapelan Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego, odprawił 
Mszę św. w intencji Ojczyzny, żołnierzy two-
rzących obecną misję oraz ich rodzin.
W kazaniu kapelan podkreślił, że uroczystość 
Matki Bożej Królowej Polski i wspomnienie 
Konstytucji 3 maja są dobrą okazją do przy-
pomnienia sobie naszych zobowiązań wobec 
Ojczyzny i kolejnych pokoleń.
– Jesteśmy dziećmi Boga, ale podążamy do 
Niego drogami naszej ziemskiej Ojczyzny – 
Polski. Od wieków drogi Kościoła splatają się 

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Bazie 
CMLT Novo Selo rozpoczęły się Mszą świętą w 
intencji Ojczyzny odprawioną przez ks. ppor. 
Przemysława Tura, kapelana XXXI zmiany 
PKW w Kosowie. Po Mszy św. rozpoczęła się 
główna część uroczystości upamiętniającej 
224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
z udziałem dowództwa KFOR, Jacka Mul-
tanowskiego, ambasadora RP w Republice 
Macedonii, Dowództwa Jednostki Specjalnej 
Polskiej Policji – EULEX, Starszych Oficerów 
Narodowych, Dowódców Kontyngentów
i innych komórek organizacyjnych KFOR.
W samo południe ppłk Dariusz Wojtkowiak, 
dowódca XXXI zmiany PKW KFOR złożył 
meldunek gen. dyw. Francesco P. Figliuolo, 

z drogami Ojczyzny. Dzisiejsza 
Maryjna uroczystość jest wezwa-
niem do miłości Ojczyzny – naszej 
ziemskiej Matki. Ona jest natural-
nym środowiskiem życia każdego 
człowieka – powiedział.
Ks. Kowalczyk wezwał do od-
powiedzialności i dawania 
świadectwa dobrego życia oraz 
modlitwy w intencji jedności 
Ojczyzny. – Przekazujmy swoim 
życiem to, czym sami żyjemy. 
Nasza Ojczyzna ciągle potrze-
buje miłości. Potrzebuje pomocy, jedności
i zgody. Polska potrzebuje poświęcenia w bu-

dowaniu dobra wspólnego. 
Oczyśćmy sumienia. Pojednaj-
my się z Bogiem i sobą. Polska 
potrzebuje wielkiej modlitwy,
w czasie której będziemy bar-
dziej zjednoczeni – zachęcał.
Wraz z polskimi żołnierzami mo-
dlili się także przedstawiciele in-
nych narodowości, pełniący służ-
bę w Kwaterze Głównej misji.
Z początkiem nowego roku mi-
sja NATO w Afganistanie prze-
kształciła się z misji bojowej

dowódcy KFOR po czym dowódca 
KFOR przywitał się z żołnierzami 
zgodnie z ceremoniałem wypowia-
dając w języku polskim słowa po-
zdrowienia: „Czołem Żołnierze”.
Święto Konstytucji 3 maja dla 
żołnierzy i pracowników XXXI 
zmiany PKW KFOR miało wymiar 
podwójny, gdyż połączone było 
z „Medal Parade”. Tego dnia stan 
żołnierze kontyngentu otrzymali 
medale NATO za udział w ope-
racji bałkańskiej „Non – Article 
5 NATO Medal”. Medale wręczał dowódca 
KFOR oraz przełożeni żołnierzy XXXI zmiany 
tj. płk Clinton J. Baker, dowódca Wielonaro-

dowej Grupy Bojowej Wschód 
oraz ppłk Mark Fedorovic,
dowódca FCP.
Uroczystość zakończyła defila-
da pododdziałów po której do-
wódca KFOR na pamiątkę wizyty
w kontyngencie otrzymał „Orły 
Rodzajów Sił Zbrojnych”.
Po uroczystości uczestnicy udali 
się na wspólny żołnierski posiłek, 
podczas którego mieli możliwość 
degustacji polskich potraw przy-
gotowanych przez żołnierzy plu-

Ojczyzna potrzebuje miłościOjczyzna potrzebuje miłości

Święto konstytucji na BałkanachŚwięto konstytucji na Bałkanach

w szkoleniowo-doradczą, wspierającą afgań-
skie siły bezpieczeństwa. Bierze w niej udział 
około 150-osobowa grupa polskich żołnierzy 
i pracowników wojska.
Żołnierze nie opuszczają baz i nie biorą 
udziału w walkach z rebeliantami. Zajmują 
się szkoleniem afgańskiego wojska i policji 
oraz sprawdzaniem, czy międzynarodowe 
pieniądze przeznaczane na ten cel są dobrze 
wydawane. Zgodnie z podpisaną umową
z rządem Afganistanu nowa misja ma trwać 
do końca 2016 r.

chor. Krzysztof Czubiński,
oprac. kes

tonu zabezpieczenia kompanii manewrowej 
i Narodowego Elementu Wsparcia Logistycz-
nego.
Polski Kontyngent Wojskowy KFOR wchodzi 
w skład Międzynarodowych Sił Zadaniowych 
Wschód. W ramach działalności operacyjnej 
żołnierze monitorują przestrzeganie poro-
zumień i traktatów międzynarodowych na 
terenie Kosowa, podejmują działania mają-
ce na celu przeciwdziałanie zorganizowanej 
przestępczości, przemytowi, korupcji oraz 
wspierają władze lokalne i instytucje w utrzy-
mywaniu porządku i bezpieczeństwa.
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mjr Jarosław Fedyniuk
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Wróciliśmy ci sami – pani porucznik i pani 
generałowa, kapitan i pułkownik, funkcjo-
nariusz Straży Granicznej i pielęgniarka z od-
działu ewakuacji medycznej, redaktor „Naszej 
Służby” i emeryt wojskowy, ci z Mazowsza
i z Opola, ze Szczecina i z gór, biskup polowy 
i kapelani. wojskowi. Wróciliśmy ci sami, lecz 
nie tacy sami…

W Galilei, gdy dojrzewała pszenica

O tej porze, gdy pszenica dojrzewa do żniw 
w miesiącu Nisan, nasze pielgrzymie stopy 
stanęły na rodzinnej ziemi Pana Jezusa –
w Galilei…
Boeing PLL Lot wylądował na lotnisku Ben 
Guriona z pielgrzymami Ordynariatu Polo-
wego o brzasku 18 kwietnia 2015 r. Dwa 
autokary pomknęły w kierunku Tyberiady, do 
hotelu Dona Gracja. „Szybki” sen, bo szkoda 
czasu w takim miejscu. Ruszamy wczesnym 
rankiem uliczkami Tyberiady pod „komendą” 
charyzmatycznego pallotyna, dyrektora Pal-
lotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycz-
nego „Peregrinus”, ks. Romana Tkacza. Po 
drogach Galilei, dolinie Jordanu i Judei bę-
dzie nas obwoził Palestyńczyk z Jerozolimy, 
Allam. – Abba, Ojcze dziękujemy Ci, że mo-
żemy pójść śladami Chrystusa – rozpoczyna 
dziękczynną modlitwą ks. Tkacz. – Pod Twoją 
Obronę uciekamy się święta Boża Rodziciel-
ko – modlimy się dalej.
Wyludnionymi uliczkami Tyberiady przemy-
kają do miejscowej synagogi pojedynczy Ży-
dzi z szalami modlitewnymi pod pachą. Jest 
sobota, szabat…
Tyberiada, miasto zbudowane przez Heroda 
Antypasa (syna Heroda Wielkiego) na starym 
cmentarzu. To miejsce uznawane przez Ży-
dów za nieczyste. Dziś całkowicie przez nich 
zamieszkane.
– Pójdźcie do Galilei, tam mnie zobaczycie, 
wzywa i nas, pielgrzymów XXI w., Jezus w czy-
taniach liturgicznych okresu wielkanocnego.

Ludzki brak i boski nadmiar

Pięciotysięczna dziś Kana Galilejska budzi się 
do życia. Trzy tysiące mieszkańców to muzuł-
manie, dwa – chrześcijanie. Przy „drodze ko-
ściołów” sklepikarze otwierają swoje kramy. 
Rozpoczyna się semicki rytuał targowania:
8 dolarów wino, a jakże, z Kany! Zatrzymu-
jemy się na chwilę przy kościółku św. Bartło-
mieja, apostoła, który tu się urodził.

Przy ołtarzu polowym, obok Kościoła pierw-
szego cudu, ks. Roman czyta Ewangelię 
świętego Jana o weselu w Kanie. – Wiecie, 
ile wina pomieściły te stągwie? -– pyta reto-
rycznie. – Sześćset litrów! – pada konkretna 
odpowiedź. Po co komu taki nadmiar?! 
Wesele odbywało się w domu żydowskiego 
kapłana, który stracił wiarę. Tylko tak potęż-
ny znak mesjańskiej mocy Chrystusa mógł 
obudzić wiarę tego człowieka.
Wśród wojskowych pielgrzymów jest wiele 
par małżeńskich, w róż-
nym wieku. Czas odnowić 
małżeńskie przyrzeczenia. 
Małżonkowie, patrząc so-
bie w oczy, powtarzają za 
kapłanem.
– Małżeństwo i rodzina to 
dobra nienaruszalne, przy-
pomina nauczanie Kościoła 
ks. Roman Tkacz. – Nie mo-
żemy uwierzyć kłamstwu 
ustawy antyprzemocowej, 
że źródłem przemocy, jest 
tradycja, religia, małżeń-
stwo i rodzina. Podczas, 
gdy prawdziwym źródłem 
przemocy jest alkoholizm, 
pornografia – mówi ks. Ro-
man. 
Jedziemy dalej, do Nazaretu, do miejsca, 
gdzie archanioł Gabriel zwiastował mło-
dziutkiej, czternastoletniej Miriam, Boży 
plan – dziewicze poczęcie Zbawiciela świa-
ta. Wpatrujemy się na dziedzińcu Domu, 
gdzie mieszkała Matka naszego Pana,
w piękne mozaiki ilustrujące scenę Zwia-
stowania.
W pięknym ogrodzie wokół kościoła św. Jó-
zefa zatrzymujemy się przed figurą krzep-
kiego młodzieńca z rodu królewskiego, 
Dawidowego. To św. Józef. Dziś w świet-
le badań interdyscyplinarnych, wiemy
z pewnością, że nie był to „Józef stary”, 
jak śpiewamy w kolędach. Gdy poślubił 
Maryję miał 19 lat, a ona 14. Ten odpowie-
dzialny młodzian, z Bożą pomocą, spro-
stał sytuacji, która niejednego mężczyznę
w sile wieku położyłaby na łopatki. 
W kościele św. Józefa w Nazarecie uczest-
niczymy w pierwszej wspólnej Euchary-
stii, której przewodniczy bp Józef Guzdek 
wraz z kapelanami. Homilię o Zwiastowa-
niu głosi ks. Roman Tkacz. We wprowa-
dzeniu do Mszy św. biskup Józef zachęca 

do modlitwy w intencji małżeństw i rodzin 
wojskowych, zwłaszcza tych, które przeży-
wają różnorakie trudności i kryzysy. 
Po obiedzie wracamy pod górę ruchliwą uli-
cą Nazaretu. Po drodze małe warsztaty rze-
mieślnicze, sklepiki z pamiątkami, szalami, 
kucharze żonglujący wielkimi plackami, któ-
re lądują na rozgrzanej blasze. W nagrzanym 

Byliśmy tam, gdzie Zmartwychwstały, Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, pozo-
stawił swoje Serce na Krzyżu (ks. Jan Twardowski). Dotknęliśmy rękami i duchem 
Jego świętych ran, całowaliśmy ślady Jego stóp. Patrzyliśmy na sklepienia kaplic, 
gdzie korona cierniowa zakwita najpiękniejszymi kwiatami, a nasi rodacy, żołnie-
rze generała Władysława Andersa, pozostawili  ślady swojej wiary. Patrzyliśmy na 
Jerozolimę z Góry Oliwnej, obok ogrodu Getsemani, gdzie Nasz Pan wypijał do dna 
kielich goryczy…

Jeśli zapomnę o tobie, Jerozolimo,Jeśli zapomnę o tobie, Jerozolimo,
jeśli zapomnę o tobie, Polsko…jeśli zapomnę o tobie, Polsko…

Kana Galilejska. Małżeństwo dobrem nienaruszalnym...Kana Galilejska. Małżeństwo dobrem nienaruszalnym...

I Pielgrzymka Ordynariatu Polowego do Ziemi ŚwiętejI Pielgrzymka Ordynariatu Polowego do Ziemi Świętej

Ziemio spotkania! Ziemio 
Jedyna!, Ziemio, przez którą stała 

się ziemią cała ziemia, tak  jak 
stało się  tym, co jest, wszystko – 

przez Tego, który Jest.
 Karol Wojtyła,

Wędrówka do miejsc świętych

Nazaret. Bp Józef GuzdekNazaret. Bp Józef Guzdek
przy figurze swojego Patronaprzy figurze swojego Patrona
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powietrzu unosi się zapach sziszy (arabska 
fajka wodna), pomieszany z egzotyczną wo-
nią olejku nardowego.
Nad Nazaretem góruje Bazylika Zwiastowa-
nia z charakterystyczną kopułą w kształcie 
odwróconego kielicha lilii. Zatrzymujemy 
się przed „polskim śladem” w krużgankach 
Bazyliki. Na marmurowej tablicy czytamy 
modlitewną prośbę: „Zwróć Ojczyźnie na-
szej wolność i nam wolnymi do niej powró-
cić daj” – prosiły 20 V 1944 r. Boga przez 
wstawiennictwo Maryi ochotniczki ze Szkoły 
Młodszych Ochotniczek P.S.K,.
Na dziedzińcu Bazyliki kolejny polski ślad: 
mozaika Matki Bożej Kozielskiej, autorstwa 
por. Tadeusza Zielińskiego. Na tablicy czy-
tamy: „Z wyrazami wdzięczności od tysięcy 
polskich dzieci ocalonych z rosyjskiej niewoli 
i nazistowskiej okupacji, które w Ziemi Świę-
tej i wolnym świecie odnalazły swój dom, 
zdobyły wykształcenie zapewnione przez 
polski rząd na uchodźstwie i jego armię”.
W dolnym kościele Bazyliki znajduje się Gro-
ta Zwiastowania. Miejsce, gdzie Maryja swo-
im fiat, rozpoczęła drogę Współodkupicielki. 
Na ścianach przedstawienia Maryi z Dzieciąt-
kiem z różnych krajów świata. Jedna z nich 
przedstawia połączenie dwóch najdroższych 
dla Polaków ikon Maryi – Matki (MB Ostro-
bramska) i Królowej ( MB Częstochowska). 
Nasze autokary zatrzymują się na Górze 
Strącenia. Jest to miejsce, gdzie po kazaniu 
w synagodze wyprowadzono Jezusa na skraj 
urwiska „aby Go strącić. On jednak prze-
szedłszy pośród nich oddalił się” (Łk 4, 29-
30). Wokół idylliczne widoki, widzimy Górę 
Tabor, słyszymy głos muezina, wzywającego 
muzułmanów do modlitwy.
Allam, nasz kierowca, pokonuje zręcznie ser-
pentyny Góry Tabor. Stado kóz przygląda się 
ze zbocza przybyszom w autokarach. Patrzy-
my na dzieło architekta włoskiego Antonio 
Barluzziego, który wystawił na Górze Tabor 
Bazylikę Przemienienia Pańskiego. Zachwy-
camy się pięknymi ogrodami wokół niej, wy-
pielęgnowanymi przez franciszkanów. Cóż 
znaczy ten nasz zachwyt wobec zachwytu 
Jana, Jakuba i Jana – trzech świadków „świe-
tlistej” boskości Jezusa 
We wnętrzu Bazyliki zastajemy grupę hisz-
pańskojęzyczną. Śpiewają dobrze nam zna-
ną wielkanocną pieśń: „Zmartwychwstał 
Pan”. Dołączamy.

Program szczęścia i obfi ty połów

– Kościół, który żyje w prawdzie, będzie prze-
śladowany, bo ciemność nienawidzi świa-
tła – ks. Tkacz przypomina abecadło naszej 
wiary w drodze na Górę Błogosławieństw. 
– Będziemy dziś na Jeziorze Jezusa (Jezioro 
Galilejskie, Tyberiadzkie, Genezaret) i wokół 
niego – słyszymy zapowiedź dnia. – W tym 
momencie nie możemy nie zaśpiewać „Bar-
ki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II. 
Ołtarz polowy, gdzie mamy niedzielną Mszę 
św. o poranku 19 kwietnia, ustawiony jest 
na lekkim wzniesieniu, nad brzegiem Jeziora 
Galilejskiego – w miejscu zapierającym dech
w piersiach. To na tej górze Jezus zostawił 
nam program szczęścia – Osiem Błogosła-
wieństw. We wprowadzeniu do Mszy św. bi-

skup Guzdek nawołuje do odpowiedzialności 
za słowo. – Słowo ma budować mosty mię-
dzy ludźmi… Po Mszy św. idziemy do Sank-
tuarium, które upamiętnia dany nam przez 
Chrystusa „kodeks szczęścia”, niełatwego, ale 
za to pewnego. Gospodyniami tego miejsca 
są skromne włoskie siostry. Białe róże – ka-
skady bieli ścielą się na szmaragdowej trawie, 
pomiędzy kaktusowatymi. Jest pięknie…
W przystani nad Jeziorem Galilejskim zabie-
ramy się na pokład sporej drewnianej łodzi. 
Do sąsiedniej wsiada grupa Etiopczyków.
Polska flaga wciągnięta na maszt, a my śpie-
wamy przy akompaniamencie fal Jeziora 
Galilejskiego: Jeszcze Polska nie zginęła…
O czym myślimy? Czy widzimy Jezusa, idące-
go po tych falach, który tyle razy wyciągał do 
nas rękę, jak do Piotra, gdy wołaliśmy: Panie, 
ratuj, bo toniemy!? 
– Czy wiecie, że w tym jeziorze są 153 gatun-
ki ryb, dokładnie tyle, ile podaje zapis ewan-
geliczny – słyszymy od naszego pallotyńskie-
go przewodnika.
Z zadumy wyrywają nas skoczne dźwięki: He-
venu shalom alechem/ A pokój niech będzie 
z Wami. Co młodsi i ruszają w tany… 
W Tabdze nad Jeziorem Galilejskim rozegrały się 
jeszcze dwa wydarzenia. To cudowne rozmno-
żenie chleba i ryb oraz powołanie (po Zmar-
twychwstaniu) Piotra, pierwszego papieża.
Niby wiemy, jak nasz Pan jest dobry. Dobry 
jak chleb. Czuły, a przede wszystkim zdolny 
do współczucia. Boskie współczucie było 
bezpośrednią inspiracją „cudu eucharystycz-
nego” – rozmnożenia chleba.

– Ile było tych koszy? – przepytuje pielgrzy-
mów z Ewangelii ks. Roman.
Apostołowie zebrali po tej iście niebieskiej 
uczcie jeszcze „12 koszy ułomków”. 
Obok kościoła Prymatu Piotra modlimy się 
za papieża Franciszka o potrzebne dary łaski, 
by bezpiecznie sterował nawą Kościoła na 
wzburzonych falach współczesnego świata.
Moczymy stopy w Jeziorze Galilejskim

i w drogę… Do Kibucu Ginosar na obiad
z „rybą św. Piotra” w roli głównej. Sprawnie 
obsługuje nas żydowska młodzież kibucu…
Co dziś zostało z miasta tak obdarowanego 
(najwięcej cudów Jezusa, uzdrowień ducho-
wych i fizycznych) a tak niewdzięcznego? 
Jedziemy do Kafarnaum. Bogata osada ry-
backa, na szlaku drogi morskiej za czasów 
apostolskich. A jakże ślepa i głucha na Boży 
głos Mesjasza. Tu Jezus zatrzymywał się
w domu Piotra i Andrzeja, tu mieszkał Filip. 

Stąpamy po bazaltowych kamieniach 
czarnej synagogi, gdzie nauczał. 
W tej synagodze uczniowie usłyszeli 
„trudną mowę” o Eucharystii. Wielu 
odeszło, nie zatrzymywał ich… Ni-
hil novi – do dziś. Benedykt XVI po-
wiedział nawet, że żyjemy w czasach 
„anoreksji eucharystycznej” – zaniku 
głodu „chleba życia”.
Chodzimy między wapiennymi kolum-
nami białej synagogi. Z obu pozostały 
ruiny. Jak spełnione proroctwo Jezusa: 
A ty, Kafarnaum! Czyż się aż do nie-
bios wywyższasz. Spadniesz aż do pie-
kieł. Bo gdyby się były w Sodomie stały 
cuda, które się u ciebie działy, byłaby 
może ostała się aż po dziś dzień (Mat. 
11, 20-24).
Krótka wizyta w Domus Galilae, Cen-
trum formacji Drogi Neokatechume-
nalnej. Mamy szczęście, mimo soboty, 
możemy zwiedzić wnętrza. Oprowa-
dza nas młody wolontariusz, Hiszpan. 
Ta wspólnota, założona przez Kiko Ar-
guello, koncentruje się na odnowieniu 
chryzmatu Chrztu. 
Po drodze zatrzymujemy się jeszcze
w Tyberiadzie, w Kościele św. Piotra Ry-

baka. To tutaj przez dwa lata (1943-45) mie-
ścił się sztab armii generała Władysława An-
dersa. Żołnierze pozostawili tu poruszający 
ślad swojego umiłowania Boga i Ojczyzny. 
Pośrodku dziedzińca siedzi spiżowy św. Piotr 
i patrzy na polski ołtarz Ojczyzny, zaprojek-
towany przez por. Tadeusza Zielińskiego. Na 
nim herby najważniejszych polskich miast: 
Gdańska, Krakowa, Lwowa, Poznania, War-
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szawy i Wilna, a także inskrypcja: „Żołnierze 
Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie
o. Franciszkanom, opiekunom Ziemi Świętej, 
na pamiątkę pobytu w Tyberiadzie. Tobie, 
Królowo Korony Polskiej, z wiarą niezłomną, 
że przywrócisz wolność i wielkość Twego Na-
rodu i Państwa, skromne dzieło rąk własnych 
żołnierze polscy z czcią i miłością ofiarują 
roku Pańskiego 1945”. Pielgrzymi Ordyna-
riatu Polowego co sił w piersiach śpiewają 
pieśń: Boże, coś Polskę…
Jedziemy wzdłuż granicy z Jordanią. Pod 
wieczór przekraczamy mur, oddzielający 
część żydowską od palestyńskiej. Mur rośnie 
od 2007 r. i ma osiągnąć 800 km. Palesty-
na staje się największym więzieniem świata,
a mur – palestyńskim murem płaczu. 
Wraz z murem rośnie nienawiść w sercach. 
Papież Francisze, stojąc pod tym murem, po-
wiedział, że dziś światu potrzeba mostów,
a nie murów.

Oliwa ma w sobie światło

W hotelu w Betlejem wielkie poruszenie. 
Zatrzymała się tu także grupa pielgrzymko-
wa leśników, w której była studentka z Ka-
lisza. Od przewodnika dowiadujemy się
o niewyobrażalnej rozpaczy ojca, który stracił 
dziecko… Znaleziono jej ciało w Nazarecie. 
Izraelska policja prowadzi śledztwo w spra-
wie tego mordu. Kolejny dzień pielgrzymki 
rozpoczynamy od modlitwy w intencji za-
mordowanej dziewczyny i jej najbliższych. 
W Jerozolimie, u stóp Góry Oliwnej, rozpo-
czynamy dzień od udziału w „bezkrwawej 
ofierze Chrystusa”. Msza św. celebrowana 
jest w miejscu szczególnie wymownym – nad 
tłocznią oliwy w sąsiedztwie Ogrójca, gdzie 
Pan Jezus modlił się w osamotnieniu o wy-
pełnienie woli Ojca przed swoją męką. 
W homilii ks. Roman zwraca nam uwagę na 
ten moment Mszy św., kiedy w kielichu wino 
łączy się z wodą. To dla nas wiernych waż-
ny moment połączenia ofiar, intencji ludu
z Ofiarą Chrystusa. Każdy z nas, pielgrzymów 
niesie w sercach intencje, sprawy, rany, ludz, 
bliskich i dalszych, którzy zostali w Polsce
i na emigracji.
Ofiarowanie, Podniesienie, Przeistoczenie… 
Trwa misterium, w którym każdy gest i słowo 
jest na wagę życia czyli zbawienia.
Ksiądz płk January Wątroba, wikariusz bisku-
pa polowego, podnosi Kielich Zbawienia na 

tle murów Jerozolimy. Na wysokości Doliny 
Jozafata (potok Cedron),gdzie w świetle bi-
blijnych opisów ma się odbyć Sąd Ostatecz-
ny przy końcu świata.
Idziemy pieszo na Górę Oliwną. To tu, gdzie 
dziś stoi meczet, Pan Jezus zostawił swój 
ostatni ziemski ślad i nastąpiło Wniebowstą-
pienie. Schodząc z Góry Oliwnej, zatrzymuje-
my się przed klasztorem karmelitanek i kościo-
łem Pater Noster. Jezus w tym miejscu nauczył 
swych uczniów Modlitwy Pańskiej. Mówił 
im tu również o zburzeniu świątyni i końcu 
świata (Mt 24 i 25 ). Na majolikowych tabli-
cach, umieszczonych na ścianach krużganków 
świątyni, znajdują się teksty modlitwy „Ojcze 
Nasz”, wypisane w 162 językach świata. Pol-
ska tablica została ufundowana przez żołnie-
rzy z 8 Brygady Strzelców w roku 1943. 

Jeden z uczestników pielgrzymki,Wiesław 
Lewnau, o korzeniach kaszubskich, odczy-
tuje modlitwę „Ojcze nasz” zapisaną w tym 
języku.
W południe zatrzymujemy się przy sanktu-
arium „Dominus Flevit”. Kontemplujemy 
fenomen łez Pana, który znając przyszłość 
Jerozolimy, zapłakał. Modlimy się o dar łez, 
które wedle słów Norwida, pomagają nam 
„dopłakać się prawdy o sobie i Bogu.
Ziemia święta – to ziemia Świętych Gór, na 
których Bóg powierzał wybranym zbawczą 
misję.
Przed nami Góra Syjon. To tu Pan Jezus spo-
tkał się z Apostołami w wieczerniku i usta-
nowił w Wielki Czwartek dwa sakramenty: 

Kapłaństwa i Eucharystii. Ukazywał się po 
swoim Zmartwychwstaniu. To miejsce, gdzie 
Apostołowie wraz z Maryją modlili się przed 
zesłaniem Ducha Świetnego .
Po wyjściu z wieczernika, na niewielkim dzie-
dzińcu, pielgrzymi Ordynariatu Polowego za-
trzymują się naprzeciw licznego zgromadzenia 
Żydów, najwyraźniej świętujących. Pod balda-
chimem stoi mężczyzna (ojciec) w jarmułce, 
a obok syn, także w jarmułce, w wieku 14 lat.
Jesteśmy świadkami Bar Micwy czyli obrzędu 
wprowadzenia chłopca, który ukończył 13 lat,
w dorosłość.
Chrześcijański Syjon to, wedle jednej z trady-
cji, miejsce Zaśnięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Dziś wznosi się tu Bazylika. W jej krypcie 
kontemplujemy przy sarkofagu z figurą Ma-
ryi moment połączenia z Bogiem pierwszej 
wśród świętych – Najświętszej Maryi Panny.
Na Syjon jeszcze wrócimy tego dnia – do ko-
ścioła św. Piotra in Gallicantu (miejsca trzy-
krotnego zaparcia się Piotra).
Tymczasem jedziemy pomodlić się za „Spra-
wiedliwych wśród narodów świata”, zwłasz-
cza naszych rodaków, którzy mimo grożącej 
im śmierci, z heroizmem ratowali w czasie 
wojny Żydów. Przekraczamy bramę Yad Va-
shem. Pierwsze drzewko, przed którym się 
zatrzymujemy, to drzewko oliwne, poświę-
cone Irenie Sendlerowej. Uratowała z war-
szawskiego Getta dwa i pół tysiąca dzieci 
żydowskich. Wśród 22. 600 Sprawiedliwych, 
którzy mają swoje chlebowe i oliwne drzew-
ka w Yad Vashem, jest blisko 7 tys. Polaków 
(30%). Drugie miejsce zajmują Holendrzy – 
jednak za ratowanie Żydów w czasie okupa-

cji niemieckiej tylko Polakom groziła śmierć.
Idziemy alejkami, gdzie „kamienie płaczą”. 
Przy strzelistym metalowym monumencie 
poświęconym ofiarom, kładziemy małe ka-
myczki. W tradycji hebrajskiej w ten sposób 
czci się pamięć zmarłych.
W ciszy i ciemnościach, w których błyskają 
światełka, przechodzimy podziemnym tu-
nelem, w którym słychać głos wyczytujący 
imiona, nazwiska i kraj pochodzenia żydow-
skich dzieci, zamordowanych w Auschwitz. 
Ostatnia stacja w Yad Vashem, gdzie się za-
trzymujemy, to pomnik Janusza Korczaka, 
który nie opuścił swoich wychowanków, po-
szedł z nimi do gazu w Treblince. Chciał tym 
dzieciom oszczędzić lęku. – Nikt nie może 

Poskie ślady w NazareciePoskie ślady w Nazarecie
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nas uchronić od śmierci, ale może człowieka 
uchronić od grozy śmierci – cytuje ks. Roman 
Tkacz… Rozwija tę piękną myśl biskup Gu-
zek, dając świadectwo wobec innych grup 
pielgrzymkowych o pracy kapelanów woj-
skowych na misjach. – Widziałem płaczącego 
pułkownika. Niestety psycholog nie potrafił 
ukoić jego cierpienia. Dopiero nasz kapelan 
przyszedł temu człowiekowi z pomocą…
Słowa biskupa potwierdza w rozmowie ze 
mną pierwsza kobieta w desancie, ppor. 
Anna Kaczmarczyk. Służyła m.in. w VI Bry-
gadzie Powietrzno-Desantowej, w Zespo-
le Ewakuacji Lotniczej, na misjach w Bośni
i Afganistanie. Obecnie pracuje w 5. Szpita-
lu Klinicznym. Dzielna kobieta i bezpośredni 
świadek wydarzeń na „linii życia i śmierci”. 
Wracamy na Syjon. Ks. Roman przy kościele 
Zaparcia się Piotra. zwraca uwagę pielgrzy-
mów na mozaikę – spuszczenie Pana Jezu-
sa do ciemnicy. Skazańca spuszczano do 
ośmiometrowej kamiennej, pustej cysterny 
na wodę. To najbardziej poruszająca część 
nawiedzenia tego kościoła. Ksiądz Tkacz 
czyta Psalm 88, gdy sami znajdujemy się 
na dnie ciemnicy – kamiennej cysterny. Jak 
się może czuć człowiek całkowicie bezsilny, 
przebywający w zupełnych ciemnościach,
w ośmiometrowej ciemnicy, opuszczony na-
wet przez tego, który był tak pewny swojej 
wierności – Piotra?

Betlejem – charyzmat rodzenia

– Jesteśmy w mieście niezwykłym, które ma 
charyzmat rodzenia – odkrywa przed nami 
fenomen świętości Betlejem ks. Roman Tkacz. 
Już sama nazwa –„Dom chleba” zapowiada, 
że to ziemia, która rodzi chleb. Miasto ob-
darzone także charyzmatem rodzenia ludzi, 
którzy stali się fundamentem narodu, wiary: 
Benjamin, Dawid, wreszcie Mesjasz – Jezus 
Chrystus. Miejsce rodzenia świętych, jak np. 
Marii Baouardy, Palestynki zwanej „Kwiatem 
orientu”, która będzie wkrótce kanonizo-
wana.W Betlejem wzrastała do świętości
w klasztorze karmelitanek.
– „Przybieżeli do Betlejem pasterze” – śpie-
wamy radośnie zbliżając się do Pola Pasterzy. 
To właśnie oni, najmniejsi w ówczesnej hie-
rarchii społecznej, dostąpili jako pierwsi łaski 
zobaczenia i uwielbienia.
Na polu pasterzy stoi dziś kościół, przypomina-
jący namiot pasterski. Franciszkanin pokazuje 
biskupowi Guzdkowi w zakrystii księgę pa-
miatkową z wpisami pielgrzymów, którzy nas 
poprzedzili: biskupa polowego Sławoja Leszka 
Głódzia i śp. ks. Marka Majora, świetnego bi-
blistę, kapelana wojskowego. Schodzimy do 
groty, gdzie słuchamy tak dobrze nam znanej 
Ewangelii wg św. Łukasza: „W owym czasie 
wyszło rozporządzenie Cezara Augusta…”
W miejscu, które nawiedzamy, powstał naj-
starszy kościół, wzniesiony przez pierwszych 
chrześcijan. Nasz przewodnik zwraca uwagę 
na ikonę przedstawiającą Boże Narodzenie. 
Jest w niej zawarta esencja wiary pierwszych 
chrześcijan. Dzieciątko Jezus owinięte jest 
w całun pogrzebowy. Nad żłóbkiem – cień 
Krzyża. Rodzimy się, aby umrzeć i zmar-
twychwstać. To dojrzałe chrześcijańskie spoj-
rzenie na życie..

Docieramy do serca Betlejem – Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego.
Żeby wejść do środka, trzeba trochę 
zgiąć twarde i harde karki. Bo to wejście 
boczne. Czy może być inaczej, gdy staje-
my w obliczu Sacrum? Padamy więc na 
kolana… Przechodzimy dalej krużganka-
mi wewnętrznego dziedzińca, gdzie stoi 
figura św. Hieronima. Przełożył Biblię z 
aramejskiego, hebrajskiego, greckiego na 
łacinę. Znał całą na pamięć…Jak to moż-
liwe, zachodzimy w głowę, w której coraz 
mniej miejsca na ćwiczenie pamięci?
W przylegającym do Bazyliki Narodzenia 
Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej uczestniczymy we Mszy św.-– Do-
póki słychać oddech dzieci idących do 
szkoły, jest przyszłość. Dopóki rodzą się 
dzieci jest przyszłość dla nas, dla Polski, 
dla świata- mówił we wprowadzeniu do 
Mszy św. biskup polowy Józef Guzek. 
Drugie nie mniej ważne zadanie rodziny 
– to „zrodzenie” dziecka do życia ducho-
wego, podkreślił.
Modlimy się w intencji naszych dzieci
i by nasza ojczyzna chroniła życie. 
Po Mszy św. ustawiamy się w kolejce do wej-
ścia przed prawosławny ikonostas. W grocie 
pod ikonostasem jest miejsce Narodzenia Je-
zusa Chrystusa, Wcielonego Boga,Jedynego 
Zbawiciela świata. Pięcionawowa bazylika 
jest obecnie w remoncie. Stoimy w kolejce 
przy obłożonej deszczułkami kolumnie. Od-
słonięty jest jej fragment, wiele mówiący
o pobożności pasyjnej pokoleń chrześcijan. 
Nadchodzi nasza kolej wejścia do Groty Na-
rodzenia. To moment tak intymny. Każdy 
w skupieniu całuje to jedno z najdroższych 
miejsc naszej wiary. 
Święta Rodzina niedługo mogła się cieszyć 
narodzinami Pana Jezusa. Herod z obawy 
przed „konkurentem” do władzy, którego 
mierzył własną miarą tchórzliwego satrapy, 
zarządził krwawe polowanie na Dzieciątko.
Józef z Maryją muszą się udać na emigrację 
– uciekają do Egiptu.
Każda młoda matka wie, że najważniejsze 
jest nakarmienie niemowlęcia… Idziemy 
więc do Groty Mlecznej, gdzie Maryja karmi-
ła Jezusa, zatrzymując się w czasie ucieczki 
do Egiptu.
– Tam, gdzie czci się macierzyństwo i ro-
dzinę, tam nie zbraknie chleba – słyszymy 
ważne słowa przed Obrazem Matki Bożej 
Karmiącej.
Polska mądrość ludowa wyraża to obrazo-
wo: dziecko rodzi się z bochenkiem chleba 
pod pachą.
Czeka nas jeszcze nawiedzenie klasztoru kar-
melitanek na wzgórzu Dawida w Betlejem
i pójście wraz z Maryją do domu brzemien-
nej św. Elżbiety. Do położonego w górach 
Ain Karem.
W klasztorze karmelitanek, przy figurze i re-
likwiach beatyfikowanej przez Jana Pawła II,
Palestynki, Marii Baouardy rozważamy jej 
drogę do świętości.
– Bóg powołuje inaczej niż ludzie – mówi na 
przykładzie Króla Dawida i „Małej Arabki” ks. 
Tkacz. 
Niepozorny pastuch Dawid, zupełnie nie był 
brany pod uwagę w ludzkich kalkulacjach jako 

pretendent do władzy królewskiej. A to jego 
wskazał Bóg do wypełnienia swojej woli. Ma-
ria Baoardy, to było ostatnie trzynaste dziecko 
biednych Palestyńczyków, które zostało przy 
życiu. Zostało poświęcone najlepszej Matce 
– Maryi, która uratowała ją przed śmiercią
(z poderżniętym gardłem, zawinięta w dy-
wan, została porzucona na śmietniku).To za-
wierzenie Maryi doprowadziło „Kwiat Orien-
tu” do świętości. Mjr Jerzy Misiewicz ze Straży 
Granicznej, pielgrzym z Polanicy Zdroju, dzieli 
się z nami wiedzą o tej świętej Palestynce.
Ze Wzgórza Dawida w Betlejem jedziemy
w góry, do Ain Karem. Tam, dokąd pospie-
szyła Maryja do tej, która „uchodziła za 
bezpłodną”. Bóg wybrał Elżbietę, w oczach 
ludzi już bezużyteczną (bezpłodność była 
piętnem), by ta leciwa już kobieta dała świa-
tu św. Jana Chrzciciela.
Jesteśmy w kościele w Ain Karem, w miejscu 
Chrztu św. Jana Chrzciciela.
– To „uparte babsko” – mówi żartobliwie
o św. Elżbiecie nasz przewodnik, uparło się, 
żeby wbrew rodowej tradycji „Jan mu było 
na imię”. Niewiele życia jej pozostało i chcia-
ła tym imieniem uwielbić Boga. Tak łaskawe-
go, Który czyni „rzeczy niemożliwe”. 
Na murach kościoła Nawiedzenia św. Elż-
biety widnieją w różnych językach tablice
z tekstem Magnificat, hymnem uwielbienia 
wyśpiewanym przez Maryję w Ain Karem.
Bóg wybiera – „wywyższa pokornych, strąca 
władców z tronu” (Magnificat). 
Wybrał też te skromne, heroiczne siostry 
Elżbietanki z Dolnego Śląska, by tu w Betle-
jem opiekowały się palestyńskimi sierotami. 
Przed przyjazdem do hotelu na nocleg – od-
wiedzamy sierociniec. W przedsionku zosta-
wiamy mleko w proszku, słodycze. W kaplicy 
sierocińca biskup Guzdek błogosławi ofiarną 
pracę sióstr Elżbietanek.

   Elżbieta Szmigielska-Jezierska

(Dokończenie reportażu w następnym numerze 
”NS”. Cały reportaż, którego fragmenty publikuje-
my, można przeczytać na www.ordynariat.pl (dział 
Polecamy).

Betlejem. Tu narodził się „Mesjasz, Pan”Betlejem. Tu narodził się „Mesjasz, Pan”
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W ciągu 12 lat istnienia KL Dachau przeszło 
przezeń ok. ćwierć miliona więźniów. W dniu 
wyzwolenia było ich 33 tys., w tym 15 tys. Po-
laków. Był to główny obóz dla duchownych 
katolickich, protestanckich i prawosławnych. 
Wśród ok. 3 tys. uwięzionych tam diakonów, 
zakonników, księży i biskupów katolickich 
blisko 1800 było Polakami, obywatelami
II Rzeczypospolitej. Była to najliczniejsza 
grupa narodowościowa spośród osadzo-
nych tam duchownych. 868 z nich poniosło 
śmierć. Liczba ta stanowi 90 procent ogółu 
duchownych, którzy podczas II wojny świato-
wej zginęli w Europie Zachodniej. Coraz czę-
ściej KL Dachau określa się mianem Golgoty 
Zachodu – miejsca eksterminacji, poniżenia, 
pogardy, podeptania praw Bożych i ludzkich. 
Więzieni tam kapłani dali jednoznaczne, he-
roiczne świadectwo wierności swemu powo-
łaniu i Polsce. Żaden z nich nie podpisał tzw. 
volkslisty, nie wyrzekł się stanu kapłańskie-
go. A to była cena wyrwania się z koszmaru 
obozowego życia. 

Miejsce modlitwy i pamięci

Pielgrzymka polskich kapłanów do Dachau, 
której inicjatorem był abp. Marek Jędra-
szewski, metropolita łódzki, miała imponu-
jący charakter. Wzięło w niej udział ok. 40 
biskupów z abp. Stanisławem Gądeckim, 
metropolitą poznańskim, przewodniczącym 

Konferencji Episkopatu Polski i ks. kard. Kazi-
mierzem Nyczem, metropolitą warszawskim, 
ok. 600 kapłanów ze wszystkich diecezji oraz 
przedstawiciele zgromadzeń zakonnych (naj-
większą grupę ofiar KL Dachau stanowili je-
zuici, misjonarze i salezjanie). W pielgrzymce 
uczestniczyło ośmiu kapelanów reprezentują-
cych Ordynariat Polowy: ks. płk 
January Wątroba, wikariusz 
generalny biskupa polowego, 
ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. 
płk Bogdan Radziszewski, ks. 
płk Zenon Surma, ks. kmdr Bo-
gusław Wrona, ks. ppłk Wła-
dysław Kozicki, ks. mjr Andrzej 
Piersiak i ks. kpt. Maciej Śliwa. 
Większość pielgrzymów przy-
była czarterowymi samolota-
mi linii Enterair z Warszawy
i Katowic. Z lotniska w Mona-
chium do Dachau niedaleka 
droga. Zła sława towarzyszy 
temu zadbanemu, liczące-
mu ponad czterdzieści tysięcy mieszkańców 
powiatowemu miastu. KL Dachau założony
w 1933 r. na jego terytorium przez Heinricha 
Himmlera, jednego z największych zbrodnia-
rzy wojennych, był nie tylko pierwszym obo-
zem koncentracyjnym w III Rzeszy, stał się też 
obiektem wzorcowym dla innych obozów. 
Do dziś niewiele zachowało się śladów po-
nurej przeszłości tego miejsca. Z trzydziestu 

kilku baraków zostały ledwie dwa i to nieau-
tentyczne, zrekonstruowane w latach sześć-
dziesiątych. Czasy pogardy pamięta położony 
niedaleko wejścia do obozu niewielki budy-
nek, służący za areszt, tzw. bunkier – miej-
sce krwawych przesłuchań i stosowanych 
podczas nich okrutnych tortur.  Nie ma już 
niemego świadka tragicznego losu tysięcy: 
bramy wjazdowej do obozu z napisem „Ar-
beit macht frei”. Niespełna rok temu została 
skutecznie skradziona. Niskie murki – wypeł-
nione żwirem, pozbawione jakiejkolwiek ro-
ślinności – wykreślają zarysy nieistniejących 
obozowych baraków, miejsca udręki tysięcy. 
Strzeliste topole wyznaczają bieg prowadzą-
cej przez tą pustą przestrzeń alei, niegdyś 
głównej drogi obozowej. Zamyka ją katolic-
ka kaplica Todesagst Christi – Śmiertelnego 
Lęku Chrystusa. Ta wysoka, z przodu otwarta, 
pozbawiona dachu rotunda, zbudowana zo-

stała z kamieni wydobytych z dna rzeki Izary; 
wejście wieńczy cierniowa korona wykonana
z miedzi. Kaplica jest dziełem monachijskie-
go architekta Josefa Wiedeemana, została 
poświęcona podczas Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego w dniu 5 sierp-
nia 1960 roku.
Za kaplicą, w niewielkiej odległości, na tere-
nie dawnego obozu, znajdują się zabudowa-

„Ci ludzie Kościoła należeli do elity polskiego narodu, ucieleśniali sobą samoświa-
domość polskiej kultury i dawali społeczeństwu moralną siłę. Oddzielić pasterzy od 
owczarni, zamknąć ich w okropnych warunkach życia i pracy, wyniszczyć – to była 
część polityki wyniszczenia i czynienia niewolnikami, którą nazistowskie Niemcy 
prowadziły w stosunku do ludów słowiańskich, a więc także w stosunku do Polski. 
Również i to należy do przepastnych otchłani miejsca, na którym dzisiaj się znajduje-
my” – to słowa z homilii kard. Reinharda Marxa, arcybiskupa Monachium i Freising, 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, wypowiedziane 29 kwietnia 
2015 roku, podczas pielgrzymki polskiego duchowieństwa w 70. rocznicę wyzwolenia 
przez amerykańskich żołnierzy VII Armii gen. George’a Pattona Konzentrationslager 
Dachau; obozu, który stanowił „znaczący etap historii cierpienia w Europie w czasie 
II wojny światowej” (abp Stanisław Gądecki).

Istnieje miara wyznaczona złu Istnieje miara wyznaczona złu 

Kapłańska pielgrzymka do KL Dachau Kapłańska pielgrzymka do KL Dachau 
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KL Dachau. Kapłani-pielgrzymi z Polski koncelebrująKL Dachau. Kapłani-pielgrzymi z Polski koncelebrują
Mszę św. „o wielu męczennikach”Mszę św. „o wielu męczennikach”
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nia funkcjonującego od 1964 roku klasztoru 
Sióstr Karmelitanek pw. Świętej Krwi; miejsce 
modlitwy za ofiary popełnianych tu zbrodni, 
także za oprawców. Są jeszcze dwa akcenty 
na tej pustej, rozległej przestrzeni: żydowskie 
Miejsce Pamięci i dyskretnie zaprojektowany, 
częściowo poniżej poziomu gruntu, ewange-
licki Kościół Pojednania. 
Za murem, wśród drzew, widać komin – to 
zachowane krematorium obozowe, nieda-
leko od niego usytuowana jest poświęcona
w 1995 roku prawosławna kaplica pw. Zmar-
twychwstania Naszego Pana – w Dachau 
więzieni byli też obywatele dawnego Związ-
ku Sowieckiego. Ci z nich, którzy ocaleli
i wrócili do ojczyzny, często byli narażeni na 
represje, gdyż sowieckie władze z powodu 
ich przymusowej pracy na rzecz Niemców, 
traktowały ich jako zdrajców. 

Od tego miejsca Bóg się nie odwrócił 

Dźwięk monumentalnego dzwonu usytu-
owanego w pobliżu kaplicy oznajmił roz-
poczęcie uroczości. Sprzed karmelitańskie-
go Karmelu wyruszyła procesja w kierunku 
Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa ze 
śpiewem pieśni „Zwycięzca śmierci piekła 
i szatana”. Biskupi zajęli miejsca wokół oł-
tarza we wnętrzu kaplic, kapłani w białych 
albach i czerwonych stułach na zewnątrz. 
Koncelebrowana Msza św., której przewod-
niczył abp Gądecki, sprawowana była w ję-
zyku łacińskim, polskim i niemieckim według 
formularza „o wielu męczennikach”. Powie-
wały biało-czerwone sztandary. Pielgrzymi 
z Polskich Misji Katolickich w Niemczech 
zaznaczali swoją obecność emblematami
i proporcami. Transparent z napisem: „Insty-
tut Świętej Rodziny w Łomiankach”, przy-
pominał o jego założycielu, abp. Kazimierzu 
Majdańskim, więźniu Dachau, poddawanym 
tutaj pseudomedycznym eksperymentom. 
Zwracali uwagę siedzący w pobliżu wejścia 
do kaplicy specjalni goście – rodziny więź-
niów Dachau. 
Kazanie głosił kard. Reinhard Marx. Mówił 
m.in. o więzionych tu polskich kapłanach, 
którzy „należeli do elity polskiego narodu. 
Ucieleśniali sobą świadomość polskiej kul-
tury i dawali społeczeństwu moralną siłę”, 

także o tym że „od tego miejsca 
Bóg się nie odwrócił. Tutaj także 
żył Jezus wśród ludzi”; zwracał 
uwagę na szczególne powo-
łanie i i ważną misję niemiec-
kich i polskich katolików, aby 
„owo doświadczenie cierpie-
nia, okropności i przebaczenia 
wnieść we współczesną historię 
Europy”. W modlitwie wier-
nych, odczytanej po polsku i po 
niemiecku, modlono się m.in. za 
ofiary II wojny światowej, szcze-
gólnie za tych, którzy ponieśli 
śmierć w obozach koncentra-
cyjnych, o pojednanie Polaków
i Niemców. Odczytany został list, 
jaki do uczestników pielgrzymki 
skierował kard. Beniamino Stel-
la, prefekt watykańskiej Kongre-
gacji ds. Duchowieństwa. Złożył 
w nim hołd pamięci pomordo-
wanych, przekazał pozdrowie-
nia od Ojca Świętego Franciszka 
dla uczestników uroczystości
w KL Dachau. 
Na zewnętrznej ścianie kaplicy 
Śmiertelnego Lęku Chrystusa 
znajduje się umieszczona tam 

w 1972 roku przez polskich kapłanów-więź-
niów Dachau tablica z brązu z płaskorzeźbą 
cierpiącego Chrystusa i napisem: „Tu w Da-
chau co trzeci zamęczony był Polakiem. Co 
drugi z więzionych tu Księży Polaków złożył 
ofiarę z życia. Ich świętą pamięć czczą Księża 
Polacy – współwięźniowie”. Po zakończeniu 
Mszy św., przy wtórze pieśni do św. Józefa, 
rozpoczynającej się słowami: „Szczęśliwy, kto 
sobie Patrona/Józefa ma za Opiekuna”, przed 
tablicą wieniec z żółto-białych kwiatów zło-
żyli imieniem Episkopatów Polski i Niemiec 
kard. Marx i abp. Gądecki, natomiast wieniec 
z biało-czerwonych kwiatów duszpasterze 
Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (przy-
było ich tego dnia do KL Dachau dwudziestu 
pięciu). Jej rektor, ks. prałat Stanisław Budyń, 
odczytał nazwiska duchownych, więźniów 
KL Dachau, wyniesionych do chwały błogo-
sławionych: czterdziestu sześciu Polaków, 
dwóch Austriaków, czterech Niemców, jed-
nego Holendra. Wśród nich nazwiska kape-
lanów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej: 
ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia i ks. 

kpt. Franciszka Dachtery, a także ks. Stefa-
na Wincentego Frelichowskiego – patrona 
polskich harcerzy. Odmówiono modlitwę do 
św. Józefa, którą jako nowennę odmawiali 
polscy księża-więźniowie przed wyzwole-
niem obozu 29 kwietnia 1945 roku. Św. Jó-
zefowi, który ustrzegł Jezusa i Maryję przed 
zakusami Heroda, zawierzyli wtedy swoje 
cierpienia, swój los; ślubowali – jeśli zostaną 
ocaleni – pielgrzymowanie do sanktuarium 
Świętego Józefa w Kaliszu. Więcej, kiedy od-
zyskali wolność, byli przekonani, że zdarzył 
się cud – że to św. Józef uratował im życie. 
Bowiem 29 kwietnia 1945 roku, w obliczu 
zbliżających się oddziałów amerykańskich, 
z rozkazu Himmlera wszyscy więźniowie KL 
Dachau mieli o godz. 21 zostać zgładzeni. 
Tymczasem niespodziewanie, o godz. 17.25, 
obóz został wyzwolony przez niewielką gru-
pę amerykańskich żołnierzy. 
Pieśń „Serdeczna Matko, opiekunka ludzi. – 
zwieńczyła modlitewne spotkanie biskupów, 
kapłanów, wiernych z Polski i Niemic w KL 
Dachau. 
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Freising. Wnętrze katedryFreising. Wnętrze katedry
pw. św. Marii i św. Korbiniana pw. św. Marii i św. Korbiniana 

Freising, plac katedralny. Kapelani Ordynariatu polowego na tle posągu OttonaFreising, plac katedralny. Kapelani Ordynariatu polowego na tle posągu Ottona
z Freising (1114-1146), biskupa i kronikarzaz Freising (1114-1146), biskupa i kronikarza

Modlitwa biskupów i kapłanów przy tablicy pamięciModlitwa biskupów i kapłanów przy tablicy pamięci
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodzony 25 sierpnia 
1893 r. w Kamieniu 
Śląskim. W 1907 r. roz-
począł naukę w gim-
nazjum klasycznym 
w Nysie. W 1913 r.
uzyskał świadectwo 
dojrzałości i podjął 

studia na Uniwersytecie w Wiedniu. Po wy-
buchu I wojny światowej, aby uniknąć powo-
łania do armii niemieckiej, wyjechał do Kra-
kowa. 14 grudnia 1914 r. pod przybranym 
nazwiskiem Jacentowicz wstąpił w Nowym 
Targu do VI batalionu 1. pułku piechoty Le-
gionów Polskich. Przeszedł w jego szeregach 
cały szlak bojowy. W sierpniu 1917 r. wraz 
z żołnierzami pułku, którzy odmówili złoże-
nia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, 
został przewieziony do Przemyśla. Od 20 
września 1917 r., jako poddany Wilhelma II,
poszukiwany przez Niemców za dezercję, 
ukrywał się w Małopolsce Wschodniej.
W listopadzie 1918 r. podjął studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. 3 listopada 1918 r.
wstąpił do Legii Akademickiej, a 5 lutego 
1919 r. do VII. batalionu strzelców sfor-
mowanego w Częstochowie z uchodźców 
z Górnego Śląska. Od 13 czerwca 1919 do 
27 września 1919 r. był słuchaczem Szko-
ły Podchorążych Piechoty w Warszawie. Po 
nominacji na stopień podporucznika został 
wysłany na Górny Śląsk, gdzie organizował 
struktury Polskiej Organizacji Wojskowej Gór-
nego Śląska. Pod przybranym nazwiskiem 
Wallenstein był komendantem POW w po-
wiecie strzeleckim. Podczas II Powstania Ślą-

skiego dowodził akcją bojową w Kamieniu 
Śląskim. Od marca 1920 r. był komendantem 
Dowództwa Obrony Plebiscytu w powie-
cie strzeleckim. Podlegało mu 1395 dobrze 
uzbrojonych ludzi. W III Powstaniu Śląskim 
dowodzone przez niego oddziały opanowały 
większość powiatu strzeleckiego. Jego bata-
lion wszedł w skład Brygady „Bogdan”, wal-
czącej na lewym skrzydle powstańczej Grupy 
Operacyjnej „Północ”. W czasie walk o Górę 
Św. Anny stawił czoło ściągniętym z głębi 
Rzeszy oddziałom Freikorpsu. Dzięki zasłu-
gom bojowym stał się jednym z najbardziej 
popularnych powstańczych dowódców.
W październiku 1921 r. wstąpił do Zakonu 
OO. Dominikanów, przyjmując imię zakonne 
Wincenty. Po odbyciu nowicjatu w Krako-
wie, 26 października 1922 r. złożył profesję 
zakonną. Odbył studia filozoficzno-teolo-
giczne w Collegium Angelicum w Rzymie
i w dominikańskim Studium Teologicznym 
we Lwowie. 29 czerwca 1927 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk metropolity lwowskie-
go, arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. 
5 lipca 1927 r. odprawił w katowickiej ka-
tedrze Mszę Świętą prymicyjną. Uroczystość 
zorganizowali powstańcy śląscy. Po uzyska-
niu święceń był wykładowcą w Studium Teo-
logicznym we Lwowie. Od 1932 r. przebywał 
w klasztorze w Tarnobrzegu. Był katechetą 
w Szkole Powszechnej Męskiej nr 1 i opieku-
nem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w parafii dominikańskiej. W 1934 r. został 
przeniesiony do konwentu w Podkamieniu.
W 1936 r. został powołany do czynnej służ-
by wojskowej. Mianowano go proboszczem 

O. kapitan Seweryn Jędrysik (1893– 1942)
– dominikanin, legionista, powstaniec śląski, proboszcz 20. Dywizji Piechoty.

parafii wojskowej Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Słonimie na Wileńszczyźnie. 
Został przemianowany ze stopnia poruczni-
ka rezerwy piechoty na stopień kapelana. Od 
sierpnia 1939 r. przebywał w rejonie Mławy 
jako proboszcz 20. Dywizji Piechoty.
Od 1 września 1939 r. 20. Dywizja Piechoty, 
wchodząca w skład Armii „Modlin”, przez trzy 
dni broniła pozycji pod Mławą przed przewa-
żającymi siłami niemieckiego I Korpusu Armij-
nego nacierającego z terenu Prus Wschodnich. 
Od 14 września uczestniczył w obronie stolicy 
jako szef służby duszpasterskiej Dowództwa 
Pododcinka „Północ”, wchodzącego w skład 
Odcinka Warszawa Wschód na Pradze. Po 
kapitulacji dostał się do niewoli niemieckiej. 
Wraz oficerami Dowództwa Obrony Warsza-
wy osadzono go w Oflagu IV A w Hohnstein. 
Od grudnia 1939 r. przebywał w Oflagu IX C 
w Rottenbergu. 18 kwietnia 1940 r. wraz z in-
nymi kapelanami został wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie
z pogwałceniem praw przysługującym jeńcom 
odebrano im mundury i przebrano w pasiaki 
obozowe. 7 lipca 1942 r. w grupie 51 kapela-
nów został przewieziony do KL Dachau, gdzie 
otrzymał nr obozowy 31211. W wyniku do-
nosu do gestapo w Pszczynie, został zdekon-
spirowany jako powstaniec śląski. 5 września 
1942 r. został zamordowany.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Jego 
nazwisko znajduje się na tablicy w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie po-
święconej kapelanom wojskowym poległym 
i zamordowanym w latach 1939-1945.

Bogusław Szwedo

Miara wyznaczona złu

Z Dachau pojechaliśmy do oddalonego o ok. 
30 km miasta Freising –„bawarskiego Gnie-
zna”. Już w VIII wieku powstało tam pierwsze 
biskupstwo. Uciążliwa wspinaczka stromymi 
uliczkami na szczyt górującego nad mia-
stem Wzgórza Katedralnego została wyna-
grodzona. Świątynia pw. Świętej Marii i św. 
Korbiniana (mnicha, pustelnika, pierwszego 
biskupa Freising, zmarłego w 730 roku), bę-
dąca konkatedrą arcybiskupstwa Monachium
i Freising, to arcydzieło bawarskiego baroku. 
W jej zachwycającym wnętrzu, w 1951 roku, 
w uroczystość świętych apostołów Piotra
i Pawła, święcenia kapłańskie przyjął Joseph 
Ratzinger – po pięćdziesięciu czterech latach 
Ojciec Święty Benedykt XVI. „ Pamiętam bar-
dzo dokładnie ten słoneczny letni dzień. Był 
to punkt kulminacyjny mego życia. W chwili 
gdy sędziwy biskup położył na mnie ręce, 
jakiś skowronek wzbił się z ołtarza główne-
go katedry i zanucił radosną melodię. Było 

to dla mnie jakby zawołanie z góry: tak, jest 
dobrze, jesteś na właściwej drodze” (Joseph 
Ratzinger, Moje życie, Częstochowa 2005).
Pielgrzymka polskich kapłanów przybyła tu 
na nabożeństwo dziękczynne, nawiązujące 
do 50. rocznicy wymiany historycznych lis-
tów między biskupami polskimi i niemiecki-
mi – milowego kroku na drodze do wzajem-
nego przebaczenia i pojednania. 
Ks. abp Gądecki mówił o Dachau, miejscu 
w którym więźniów starano się odrzeć ze 
wszystkiego, także odebrać im Boga. Przy-
pomniał, że polskie duchowieństwo ponio-
sło w czasie II wojny światowej największe 
procentowe straty pośród wszystkich grup 
zawodowych w kraju. Odwołując się do 
wyzwolenia obozu, które więźniowie-księża 
uznali za cud, wskazywał na to wydarzenie, 
jako na wymowny przykład, że istnieje „mia-
ra wyznaczona złu”, że zło „ma jednak swoją 
granicę poza którą traci moc. Tą granicą jest 
tajemnica odkupienia, ostateczne zwycię-
stwo Boga nad złem. Zwycięstwo, którego 

miarą jest krzyż i zmartwychwstanie”. To 
właśnie, w Dachau „Bóg – przez heroiczne 
czyny swych swoich świadków – potwierdzał 
miarę wyznaczoną złu”.
Na zwieńczenie kapłańskiej pielgrzymki, 
umocnionej błogosławieństwem kard. Ma-
rxa i abp. Gądeckiego, z katedry we Fresing, 
jednego z pomników europejskiego katoli-
cyzmu, popłynęło – przez wstawiennictwo 
wszystkich więźniów obozu koncentracyj-
nego w Dachau, szczególnie polskich kapła-
nów – „wołanie do Boga o święty dar poko-
ju, ten dar pokoju”, który „buduje się dzień 
po dniu, zachowując porządek ustanowiony 
przez Boga” (abp Stanisław Gądecki).
Kończyła się kapłańska pielgrzymka pamięci, 
wdzięcznością, zawierzenia męczennikom 
Dachau. Port lotniczy Monachium częściowo 
znajduje się na terenie Freisng. Po ok. półtorej 
godzinie lotu wylądowaliśmy w Warszawie. 

 Jędrzej Łukawy 
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W Niedzielę Dobrego Pasterza 26 kwietnia 
2015 r. w katedrze polowej WP ks. płk Zbi-
gniew Kępa poświęcił tablice upamiętniające 
Rosę Bailly, założycielkę stowarzyszenia „Przy-
jaciele Polski”. Na kamieniu memorialnym
z „czarnego granitu” umieszczono flagi Fran-
cji i Polski oraz napisy: Rosa Bailly – założy-
cielce stowarzyszenia „Przyjaciele Polski”,
w podpisie „Zygmunt Szczepaniak i pielgrzymi 
z Ordynariatu Polowego WP 2015”. 
Francuzka o polskim sercu Rosa Bailly (1890–
1976), to postać, której Polacy wiele zawdzię-
czają. Była poetką, tłumaczką polskiej litera-
tury na język francuski (m.in. A. Mickiewicza,
Z. Nałkowskiej, B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwi-
ma, K. Przerwy-Tetmajera, Z. Przesmyckiego-
Miriama), propagatorką naszej kultury (orga-
nizowała koncerty muzyki polskiej: F. Chopina, 
S. Moniuszki, H. Wieniawskiego, I.J. Paderew-
skiego), popularyzatorką polskich krajobrazów 
(wydała po francusku broszury o: Białowieży, 
Tatrach, Podolu, Śląsku, Wybrzeżu), orędow-
niczką sprawy polskiej na zachodzie.
W okresie plebiscytu w 1921 roku, przeby-
wała na Górnym Śląsku, gdzie agitowała za 
przyłączeniem go do Polski. Po kampanii wrze-
śniowej 1939 roku oraz po kapitulacji Francji
w 1940 roku pomagała znajdującym się we 
Francji żołnierzom gen. Władysława Sikorskie-
go, szczególnie tym internowanym w rejonie: 
Pau, Tuluzy, Perpignan, Caylus i Montpellier.
Doceniając polską tradycję maryjną wystąpiła 
z inicjatywą budowy znanych z naszego kraju 
kapliczek maryjnych. Dwie pierwsze, istnie-
jące do dziś dnia, powstały w lipcu i sierpniu
w Septfonds i Idron. O szacunku, jakim darzyła 
nasz naród i Lwów, świadczą słowa zawarte
w przetłumaczonej dopiero niedawno (2011 
rok) na język polski, jej książce: „Miasto walczy 
o wolność”. Pisze ona: serdeczność i inteligen-
cja Polaków, grecko-łaciński i chrześcijański 
charakter ich kultury, bohaterstwo wykazane 
w obronie Europy, lojalność, którą ono może 
inspirować, poświęcenie i oddanie, które leżą 
u podstaw tych wszystkich cech, ujawniają się 
wybitnie w niejednym epizodzie tysiącletniej 

historii Polski. „Różyczka” jak o niej mawiano 
w Polsce i środowiskach polonijnych, której 
125. rocznica urodzin minęła 14 marca tego 
roku, zmarła 14 czerwca 1976 roku, w podpi-
renejskim Pau. W dniu pogrzebu trumnę z jej 
ciałem okryto biało-czerwoną flagą.
Nagrobek Rosy Bailly, pochowanej w Pau na 
południu Francji, wymaga już odnowienia.
Z inicjatywy Zygmunta Szczepaniaka mieszka-
jącego nieopodal miejsca wiecznego spoczyn-
ku polonofilki, pielgrzymi wojskowi z Ordyna-
riatu Polowego postanowili włączyć się w trud 
tej idei. Marzeniem Pana Zygmunta i wspiera-
jących go Polaków, jest przyszła rekonstrukcja 
krucyfiksu nagrobnego, tak by ta Francuzka 
- katoliczka, żyjąca w porewolucyjnej Francji, 
spoczywała pod symbolem swej wiary. Obec-
nie z krzyża pozostała tylko pasyjka.
Po niedzielnej Mszy św., wierni w niej uczest-
niczący, z zainteresowaniem podchodzili do 
pamiątkowego kamienia, by go obejrzeć. Dla 
wielu, było to pierwsze w życiu spotkanie z tą 
postacią. Tak się bowiem składa że, mimo iż 
w Warszawie na Bemowie znajduje się ulica 
jej imienia, to nazwisko Rosy Bailly jest coraz 
mniej znane Polakom. 

Polskie kapliczki na francuskiej ziemi

Wieczorem dzień po Uroczystości Matki Bożej 
Królowej Polski, dnia 4 maja 2015 roku, kiedy 
w katolickich polskich parafiach oraz przy przy-
drożnych krzyżach i kapliczkach, rozbrzmie-
wała zwyczajowo śpiewana w maju litania 
loretańska, grupa „pielgrzymów jakubowych” 
spełniała swe posłannictwo nad mogiłą Rosy 
Bailly w podpirenejskim Pau. Tego dnia na ne-
kropolię komunalną, dotarły tablice wykonane 
w Polsce i poświęcone w katedrze polowej. 
W instalacji tablic na jej grobie udział wzięli: 
Prezydent Komitetu miast Pau – Bearn, „Le So-
uvenir Francais”, pani Georgette Boisson Me-
ignen, por. w st. spocz. Zygmunt Szczepaniak 
oraz część fundatorów kamieni memorialnych: 
ppłk w st. spocz. Ryszard Bożek, kpt. rez. Wie-
sław Czajka, ppłk rez. Jerzy Pawlikowski wraz
z małżonką Elżbietą oraz Łukasz Stefaniak.
Dzięki postawie Rosy Bailly tysiące polskich żoł-
nierzy odnalazło we Francji pomoc w trudnym 
okresie II wojny światowej. Rosa zafascynowa-
na polską religijnością, tradycją pobożności 
maryjnej, dostrzegła w niej siłę dla zbłąkanych 
i zrezygnowanych żołnierzy, którzy w wyniku 
rozstrzygnięć wojennych zostali internowa-
ni na ziemiach Francji i których morale gasło, 
wraz z utratą nadziei na rychły powrót do wol-
nej Polski. Tu na południu Francji nieopodal Lo-
urdes, polska maryjność zainspirowała „Fran-
cuzkę o polskim sercu”, by w zrezygnowanych 
„wojakach” tchnąć witalną siłą płynącą z orę-
downictwa Maryi. Dzięki jej pomysłowi tysiące 
mężczyzn, zamiast myśleć o porażce, skupiło 

Polscy żołnierze wyruszyli 10 maja w stronę Lourdes. To pielgrzymi, uczestnicy 57. 
Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej. Jedną z corocznych stałych stacji tej piel-
grzymki jest wizyta w Idron i spotkanie z Polonią francuską przed kapliczką Matki 
Bożej Częstochowskiej. W tym roku po raz pierwszy pomodlą się za duszę śp. Rosy 
Bailly w Pau… 

Co zawdzięczamy Francuzce o polskim sercu?Co zawdzięczamy Francuzce o polskim sercu?

Na szlaku Pielgrzymki Wojska Polskiego do Lourdes (grób Rosy Bailly w Pau)Na szlaku Pielgrzymki Wojska Polskiego do Lourdes (grób Rosy Bailly w Pau)

się na budowie obozowych kapliczek, które 
były miejscem wylewania duchowych żalów
i trosk oraz poszukiwania nadziei na lepsze 
jutro. Do dziś dnia pozostały dwie kapliczki:
w podpirenejskim Idron oraz w położonym na 
północ od Tuluzy – Septfonds. 

W pielgrzymce wdzięcznej pamięci
(z Warszawy do Pau)

Podróż z Warszawy do oddalonego o ok. 
2500 km Pau, to swoista pielgrzymka. Trasę 
tę pokonują autokarami pielgrzymi w dorocz-
nej wojskowej pielgrzymce do Lourdes. Trud 
mimo zmotoryzowania, jest nieunikniony – ale 
o to przecież chodzi w pielgrzymowaniu! Pąt-
nicy od lat, modlą się również przy kapliczce
w Idron. Od tego roku miejscem zadumy, bę-
dzie również mogiła Rosy Bailly. Tablice na jej 
grób wyruszyły z Warszawy 30 kwietnia 2015 r. 
Ich opiekunami w długiej drodze byli R. Bożek
i W. Czajka, którzy z „Różyczką” pokonywali tra-
sę przez północne Niemcy, Belgię i Francję, nawi-
dzając katedry w Amiens i Saintes. Druga grupa 
jechała przez Saksonię, gdzie obserwowała, jak 
pogańskie święto – „noc Walpurgi” dominuje 
w wieczornym krajobrazie. Jakże świadczy to 
o braku ludzi pokroju Rosy, którzy w trudnych 
chwilach sięgali do prawdziwych i witalnych 
źródeł. Tradycyjnych, które można chociażby 
odnaleźć w Le Puy (przez które przejeżdżano), 
gdzie Czarna Madonna, tak jak Jasnogórska Pa-
ni nad Polską, od wieków czuwa nad Francją.
Ostatnim etapem „pielgrzymki” z tablicami, 
była droga z Monein od domu Zygmunta 
Szczepaniaka na cmentarz w Pau. Andersiak 
wiózł tablice drogą przez obóz w Gurs, gdzie 
w czasie II wojny światowej przetrzymywani 
byli żołnierze różnych nacji. Polaków w tym 
miejscu zmarło 905, o czym zaświadczają obo-
zowe napisy. Z Gurs, jadąc wzdłuż Pirenejów, 
tablice przewieziono na cmentarz w Pau, gdzie 
znalazły się w docelowym miejscu.
Warto dodać, iż współfundatorami tablic pa-
mięci Rosy Bailly, którzy nie mogli być obecni 
we Francji, są: płk Krzysztof Ziemkiewicz szef 
Wojskowego Centrum Geograficznego oraz 
nowo wybrany dyrektor Instytutu Geodezji
i Kartografii – ppłk rez. Robert Bauer.

 Zygmunt Szczepaniak/
Łukasz Stefaniak/Wiesław Czajka/jes
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W żałobnej Mszy św. w archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela uczestniczyli m.in. prezydenci 
Polski i Niemiec, premier rządu, ministrowie, 
przewodniczący Rady Europejskiej, posłowie 
i senatorowie, ludzie kultury, nauki i sztuki. 
Obecni byli także przedstawiciele innych Ko-
ściołów chrześcijańskich.
Mszy św. przewodniczył metropolita warszaw-
ski kard. Kazimierz Nycz, a koncelebrowało 
ją kilkunastu biskupów, w tym abp Celestino 
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i biskup 
polowy Józef Guzdek.
W homilii bp Grzegorz Ryś wskazywał, że naj-
ważniejszą inspiracją działania profesora Bar-
toszewskiego było chrześcijaństwo i to ono 
otwierało go na innych.
Kaznodzieja przypomniał, że najwięcej swojej 
energii i pracy zmarły poświęcił dialogom: pol-
sko-niemieckiemu i chrześcijańsko-żydowskie-
mu. – Nie było posiedzenia Rady Oświęcimskiej, 
na którym by Profesor nie odwołał się –
z całą prostotą i oczywistością – do swojej 
wiary jako najważniejszej inspiracji działania. 
W taki właśnie sposób doświadczał chrześci-
jaństwa – jako siły, nie tylko mądrości, która 
otwiera na innych – podkreślił bp Ryś.
Wskazywał też, że – tak ważne w życiu Profe-
sora – działanie na rzecz zachowania pamięci 
o przeszłości jest zadaniem kolejnych pokoleń. 
– Ludzie bez pamięci są ludźmi bez przyszłości 
– przestrzegł bp Ryś i dodał, że nie pamiętając 
bezrefleksyjnie otwieramy się na najbardziej sza-
tańskie nawet scenariusze. – Panie Profesorze, 
chcemy pamiętać. To, co Ty, i tak, jak Ty. Bło-
gosławimy Boga za wszystko, co uczyniłeś dla 
nasze pamięci – również w tym wymiarze, który 
św. Jan Paweł II nazywał „oczyszczeniem pamię-
ci” – powiedział w homilii bp Grzegorz Ryś.
Przemawiając na zakończenie Mszy św. prezy-
dent Bronisław Komorowski zaznaczył, że histo-
ria postawiła przed Władysławem Bartoszew-
skim niezwykle trudne, karkołomne zadania, zaś 
Profesor zwycięsko je podjął. - Żegnamy wspa-
niałego człowieka, który dla całych pokoleń 
Polaków był, jest i będzie przykładem a nawet 
prawdziwym wzorcem postaw obywatelskich
i patriotycznych – powiedział Prezydent RP. 
Z kolei prezydent Niemiec Joachim Gauck 
wskazywał, że nawet w najtrudniejszych cza-
sach Władysław Bartoszewski trwał przy wizji 
wolnej, niezależnej, niepodległej i demokra-
tycznej Polski.
– Jako Niemcy żegnamy go jako człowieka, 
który wyciągnął do nas dłoń w czasach gdy 
gest ten spotkał się z nieprzychylnością obu 
stron. Żegnamy przyjaciela, którego bliskość 
była dla nas bezcennym darem i za co jesteśmy 
dozgonnie wdzięczni – powiedział Gauck.
Przypomniał, że jako więzień obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz Bartoszewski nie czuł się 

bezradny. – Po pierwsze był wierzącym chrze-
ścijaninem, wiedział, że jest niesiony miłością 
Pana, która jest większa od wszelkiej ludzkiej 
ułomności. Jednocześnie czuł, że jest powoła-
ny przez Boga do wypełnienia misji. Ta wiara 
była dla niego drogowskazem, który umacniał 
go w samodzielnym myśleniu i działaniu  – 
mówił prezydent Niemiec. 
Po Mszy św. trumnę z ciałem zmarłego prze-
wieziono w uroczystej asyście na Cmentarz 
Wojskowy na Powązkach. Modlitwie przewod-
niczył kard. Nycz. 
Podczas uroczystego ceremoniału z udziałem 
kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
trumnę z ciałem Profesora złożono w grobie
w Alei Zasłużonych.
Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 
1922 r. w Warszawie. Był wybitnym historykiem 
okresu II wojny światowej, pisarzem i publicy-
stą, wieloletnim wykładowcą uniwersytetów 
polskich (w tym KUL) i niemieckich, badaczem 
dziejów Armii Krajowej, prasy konspiracyjnej, 
eksterminacji Polaków i Żydów. Był jednym
z pierwszych Polaków, któremu jerozolimski 
instytut Yad Vashem przyznał tytuł „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”.
Był oficerem AK, więźniem Auschwitz, z któ-
rego został zwolniony prawdopodobnie dzięki 
działaniom Międzynarodowego Czerwone-
go Krzyża i staraniom rodziny. Jako żołnierz 
Armii Krajowej brał udział w Powstaniu War-
szawskim, podczas którego został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz 
Krzyżem Walecznych. Był współtwórcą Rady 
Pomocy Żydom „Żegota”. Władze PRL uwięziły 
go pod zarzutem szpiegostwa na łącznie sześć 
i pół roku (1946-48 i 1949-54). Został zrehabi-
litowany w 1955 roku.
W 1970 roku w związku z aktywną działalno-
ścią opozycyjną i licznymi kontaktami w kra-
jach zachodnich, został objęty zakazem druku 
w Polsce (do jesieni 1974) oraz poddany in-
nym represjom, jak: rewizje, odmowy wydania 
paszportu, rozpowszechnianie fałszywych in-
formacji. Władysław Bartoszewski był współ-
pracownikiem Radia Wolna Europa. W 1980 
r. współtworzył Komitet Obrony Prześladowa-
nych za Przekonania przy NSZZ „Solidarność”.
W latach 80. ub. wieku był między innymi 
współzałożycielem Towarzystwa Kursów Na-
ukowych i wykładowcą „Uniwersytetu Latają-
cego”. Wykładał także na KUL i na uniwersy-
tetach niemieckich. W czasie stanu wojennego 
został internowany.
Otrzymał tytuł profesora uniwersytetu bawar-
skiego, był też doktorem honoris causa wielu 
uniwersytetów, między innymi w Warszawie, 
Wrocławiu, Marburgu, Uniwersytetu Żydow-
skiego w Baltimore, a także honorowym oby-
watelem kilku polskich miast.

W latach 1990-1995 pełnił funkcję ambasado-
ra w Wiedniu. Ministrem spraw zagranicznych 
był w rządach: Józefa Oleksego w 1995 roku 
oraz Jerzego Buzka – od 2000 do 2001 roku. 
W latach 1997-2001 zasiadał w senacie, gdzie 
pracował między innymi w komisji praw czło-
wieka i praworządności.
W latach 2001-2010 był prezesem polskiego 
PEN-Clubu. Potem pełnił funkcję honorowego 
prezesa. W 1995 r. otrzymał Order Orła Bia-
łego, a w 2001 r. Wielki Krzyż Orderu Zasłu-
gi RFN za pracę na rzecz pojednania między 
Niemcami, Polakami i Żydami.
W obecnym rządzie RP prof. Bartoszewski peł-
nił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów i pełnomocnika ds. relacji 
międzynarodowych.
Z okazji 80. urodzin prof. Bartoszewskiego Jan 
Paweł II skierował doń słowa: „Starał się Pan 
budować świat lepszy, oparty na prawdzie, 
sprawiedliwości, miłości i wolności. Gratuluję 
bogatych owoców życia, zrodzonych również 
na gruncie cierpienia”. Z kolei Benedykt XVI 
przed pięcioma laty przekazywał Profesoro-
wi wyrazy głębokiego szacunku i uznania dla 
działalności, „która dla Polaków jest przykła-
dem autentycznego patriotyzmu, prawdziwej 
odwagi i żywej postawy chrześcijańskiej”.
Prof. Bartoszewski był laureatem wielu wyróż-
nień krajowych i zagranicznych. Oprócz wspo-
mnianego już tytułu „Sprawiedliwy Wśród 
Narodów świata” był także honorowym oby-
watelem państwa Izrael. W 1995 roku otrzy-
mał Order Orła Białego. W 2011 roku pre-
zydent Bronisław Komorowski powołał go
w skład kapituły tego odznaczenia – profesor 
Bartoszewski objął funkcję Kanclerza Orderu 
Orła Białego.
Został też uhonorowany między innymi Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu 
Republiki Federalnej Niemiec oraz Austriackim 
Krzyżem Honorowym w Nauce i Sztuce I kla-
sy. Był autorem ponad 40 książek i blisko 1,5 
tys. artykułów, głównie o powstaniu warszaw-
skim, stosunkach polsko-żydowskich i polsko-
niemieckich. 
Był wieloletnim członkiem zarządu Fundacji na 
rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, należącej 
do Konferencji Episkopatu Polski. Władysław 
Bartoszewski zmarł 24 kwietnia, w szpitalu 
MSWiA w Warszawie. Miał 93 lata.

KAI, kes

Z udziałem najwyższych władz państwowych w Warszawie pożegnano 4 maja prof. 
Władysława Bartoszewskiego – wybitnego historyka, powstańca warszawskiego, 
polityka, orędownika pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-żydowskie-
go. – Żegnamy ostatniego z największych świadków historii – powiedział kard. Ka-
zimierz Nycz na początku żałobnej Mszy św. w stołecznej archikatedrze. 

Odszedł człowiek dialogu

Pożegnanie prof. Władysława BartoszewskiegoPożegnanie prof. Władysława Bartoszewskiego
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Przemyśl
W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w Parafii Garnizonowej w Przemyślu 
została odprawiona suma odpustowa z udziałem księży, żołnierzy i funkcjona-
riuszy służących w Garnizonie Przemyśl. Głównym celebransem był ks. Jacek 
Łuc, wraz z nim odprawiali: ks. Łukasz Kociołek, kapelan SG i ks. kpt. Grzegorz 
Bechta, proboszcz Parafii Garnizonowej.
We Mszy św. uczestniczyli dowódcy: ppłk Rafał Kowalik, szef sztabu 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, mjr Rafał Kluz, szef sztabu i zastępca do-
wódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z żołnierzami, mjr Adam Kozłecki, 
zastępca Komendanta Rejonowych Warsztatów Technicznych z Żurawicy, Jerzy 
Brodowicz, komendant Straży Ochrony Kolei i Jan Brzeżawski oraz goście i pa-
rafianie. Oprawę liturgiczną zapewnili żołnierze z 5. batalionu strzelców podha-
lańskich.                                                                                                  x. G.B.

Żagań
W uroczystość Najświętszej Mary Panny Królowej Polski w kościele garnizono-
wym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu 63 dzieci z ro-
dzin wojskowych przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Do tego ważnego 
sakramentu  przygotowywały się pod opieką księdza wikariusza parafii wojsko-
wej. Mszę Świętą odprawił ks. mjr Władysław Jasica, proboszcz parafii.
Proboszcz podziękował rodzicom za piękne świadectwo wiary, które dają swo-
im dzieciom w ich drodze do Boga. Na jego ręce dzieci złożyły dary ofiarne: pło-
nącą świecę, kwiaty, chleb, owoce oraz wino i wodę. Rodzice ofiarowali kielich, 
obrusy i bieliznę kielichową. Dziękując za dar, życząc radosnego świętowania. 
Ksiądz Jasica zaprosił dzieci do udziału w Białym Tygodniu.
Po przyjęciu Komunii świętej przedstawiciele dzieci w imieniu wszystkich wyra-
ziły wdzięczność Panu Jezusowi: W tym szczególnym dniu nie zabrakło również 
podziękowań dla rodziców, nauczycieli i księży. Dzieci przez cały tydzień będą 
uczestniczyć w nabożeństwie majowym i Mszy świętej w ramach Białego Tygo-
dnia. Wtedy także otrzymają pamiątkowe obrazki.                                        Kz

Świętoszów
W dniu 3 maja 2015 r. podczas Mszy św. ks. mjr Rafał Kaproń, proboszcz woj-
skowej parafii p.w. św. Floriana udzielił sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 
dzieciom, które przez ponad dwa lata przygotowywały się poprzez katechezę, 
spotkania w parafii, udział we Mszy Świętej i nabożeństwach: różańcowych, 
majowych, czerwcowych, drogi krzyżowej i roratach.
Ksiądz proboszcz powitał dzieci wraz z ich rodzicami przed kościołem, gdzie 
udzielił im błogosławieństwa. Swojego błogosławieństwa udzielili również ro-
dzicen czyniąc znak krzyża na ich czołach, tak jak to miało miejsce podczas 
chrztu świętego.
Dzieci swą wdzięczność za dar Eucharystii wyraziły na koniec Mszy świętej po-
przez podziękowania przede wszystkim Panu Jezusowi, księdzu proboszczowi, 
rodzicom i wszystkim tym, którzy pomogli przygotować się im do tej ważnej 
uroczystości.
Po zakończeniu Eucharystii każde dziecko otrzymało poświęcony obrazek – Pa-
miątkę I Komunii Świętej. Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera, nie 
zabrakło wzruszenia i pewności, że Pan Bóg, który w Najświętszym Sakramencie 
zamieszkał w sercach dzieci, nie poskąpi swej łaski.                                     K.K.

Rzeszów
Kościół Garnizonowy w Rzeszowie pw. Matki Bożej 
Królowej Polski jest miejscem, w którym gromadzą 
się wierni, przynosząc do Maryi swoje radości i smut-
ki, doznając przy tym wielu łask, siły i pokrzepienia. 
W tym roku, ze względu na to, że Uroczystość Matki 
Bożej Królowej Polski wypadła w niedzielę wielka-
nocną, uroczystości odpustowe odbyły się w sobotę 
2 maja.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i Słowo 
Boże wygłosił  biskup-senior Kazimierz Górny, pierw-
szy ordynariusz diecezji rzeszowskiej.
Mszę świętą odpustową koncelebrowali ks. płk To-
masz Anisiewicz, proboszcz parafii i kapelan Garni-
zonu Rzeszów, emerytowany proboszcz ks. mjr. rez. 
Marian Homa, a także kapłani z dekanatu Rzeszów – 
Południe na czele z ks. Jerzym Buczkiem, kanclerzem 
Kurii Rzeszowskiej.
Uroczystość odpustową zakończyła procesja eucha-
rystyczna podczas której odśpiewano Litanie Lore-
tańską i uroczyste Te Deum.                                xpl

Warszawa
394 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej zo-
stało promowanych 5 maja na pierwszy stopień 
oficerski na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Poprzedniego dnia w katedrze św. Mi-
chała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pra-
dze sprawowana była w intencji strażaków Msza św. 
pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, 
delegata KEP ds. duszpasterstwa strażaków. Podczas 
uroczystości na pl. Piłsudskiego błogosławieństwa 
na czas pełnienia służby udzielił im bp Józef Guzdek, 
Biskup Polowy Wojska Polskiego.                        Kes

Watykan
Papiescy gwardziści mają nie tylko nowego dowód-
cę, płk. Christopha Grafa, ale także nowy sztandar. 
Jego poświęcenie odbyło się 1 maja po południu 
podczas Mszy w kościele przy cmentarzu niemiec-
kim na terenie Watykanu, którą sprawował kardynał 
sekretarz stanu Pietro Parolin. Następnie na terenie 
koszar Gwardii Szwajcarskiej miała miejsce uroczy-
stość nadania sztandaru. Wziął w niej udział również 
Ojciec Święty, który, wysłuchawszy meldunku nowe-
go dowódcy, złożył mu życzenia w związku z obję-
ciem funkcji. Franciszek zachęcił płk. Grafa, by dbał 
o jedność podwładnych, traktując ich z ojcowską 
miłością. Nawiązał też do zawołania gwardzistów 
Mut und Demut, czyli „Odwaga i Pokora”, zwracając 
uwagę, że dowodzenie oznacza również ewange-
liczną służbę.                            Radio Watykańskie

Więcej informacji na:
www.ordynariat.pl
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