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Mamy Papie˝a

Zdaje mi si´, ˝e czuj´ jego silnà d∏oƒ Êciskajàcà mojà, 
zdaje mi si´, ˝e widz´ jego Êmiejàce si´ oczy i s∏ysz´ jego s∏owa, 
skierowane w tym momencie szczególnie do mnie: Nie l´kaj si´!

Benedykt XVI, papie˝ 
20 kwietnia 2005 r.
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Testament z dnia 6 III 1979
(i dodatki póêniejsze)

W Imi´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Amen.

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyb´dzie” (por. Mt 24, 42) – te s∏owa przypominajà
mi ostateczne wezwanie, które nastàpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragn´ za nim podà˝yç i pra-
gn´, aby wszystko, co sk∏ada si´ na moje ziemskie ˝ycie, przygotowa∏o mnie do tej chwili. Nie
wiem, kiedy ona nastàpi, ale tak jak wszystko, równie˝ i t´ chwil´ oddaj´ w r´ce Matki mojego Mi-
strza: Totus Tuus. W tych samych r´kach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi
zwiàza∏o mnie moje ˝ycie i moje powo∏anie. W tych R´kach zostawiam nade wszystko KoÊció∏, 
a tak˝e mój Naród i ca∏à ludzkoÊç. Wszystkim dzi´kuj´. Wszystkich prosz´ o przebaczenie. Prosz´
tak˝e o modlitw´, aby Mi∏osierdzie Bo˝e okaza∏o si´ wi´ksze od mojej s∏aboÊci i niegodnoÊci.

W czasie rekolekcji przeczyta∏em raz jeszcze testament Ojca Âwi´tego Paw∏a VI. Lektura ta sk∏o-
ni∏a mnie do napisania niniejszego testamentu.

Nie pozostawiam po sobie w∏asnoÊci, którà nale˝a∏oby zadysponowaç. Rzeczy codziennego u˝yt-
ku, którymi si´ pos∏ugiwa∏em, prosz´ rozdaç wedle uznania. Notatki osobiste spaliç. Prosz´, a˝eby
nad tymi sprawami czuwa∏ Ks. Stanis∏aw, któremu dzi´kuj´ za tyloletnià wyrozumia∏à wspó∏prac´ 
i pomoc. Wszystkie zaÊ inne podzi´kowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno
je tu wyraziç.

Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wyda∏ Ojciec Âwi´ty Pawe∏ VI (dodatek na
marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 13 III 1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kar-
dynalskie i Rodacy.

«Apud Dominum Misericordia et copiosa apud Eum redemptio»
Jan Pawe∏ pp. II
Rzym, 6 III 1979

Po Êmierci prosz´ o Msze Âwi´te i modlitwy.

***

Testament Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
Oto tekst testamentu Ojca Âwi´tego opublikowany 7 kwietnia 2005 r.

Warszawa, 19 kwietnia 2005 roku

+ Tadeusz P¸OSKI
Biskup Polowy

Ksi´˝a Kapelani i Wojsko Polskie

Wasza ÂwiàtobliwoÊç,
Ojcze Âwi´ty,

W dniu Wyboru przez Ksi´˝y Kardyna∏ów Wa-
szej ÂwiàtobliwoÊci na Nast´pc´ Âwi´tego Piotra
prosimy o przyj´cie gratulacji, synowskiego po-
zdrowienia w Chrystusie Panu i naszych z serca
p∏ynàcych najserdeczniejszych ˝yczeƒ.

Wybór Waszej ÂwiàtobliwoÊci w trwajàcym w KoÊciele Powszechnym Roku Eu-
charystii ma swój szczególny wymiar, a w przyj´tym przez Waszà ÂwiàtobliwoÊç
Imieniu Benedykta XVI odnajdujemy kierunek pasterskiego pos∏ugiwania Ojca
Âwi´tego.

Wojsko Polskie Benedyktowi XV zawdzi´cza powo∏anie w 1919 roku Ordynaria-
tu Polowego Wojska Polskiego – dlatego ufamy, ˝e jego ÂwiàtobliwoÊç, podobnie
jak Wielki Poprzednik otoczy nas swojà ˝yczliwà pami´cià i modlitwà.

U progu rozpoczynajàcego si´ Pontyfikatu ˝yczymy Waszej ÂwiàtobliwoÊci, aby
Eucharystia umacnia∏a si∏y potrzebne w przewodzeniu KoÊcio∏owi Chrystusowemu.
Ufni w pomoc Zmartwychwsta∏ego Pana prosimy równie˝ Matk´ Jezusa, by by∏a
or´downiczkà u Syna.

Modlimy si´, by Bóg zachowa∏ Waszà ÂwiàtobliwoÊç w dobrym zdrowiu, niech
b∏ogos∏awi i udziela ∏ask potrzebnych w apostolskim trudzie w Winnicy Pana.

Prosimy Waszà ÂwiàtobliwoÊç o udzielenie b∏ogos∏awieƒstwa Wiernym Ordyna-
riatu Polowego, Ksi´˝om Kapelanom i Pasterzowi Diecezji Wojskowej.

TADEUSZ P¸OSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Jego ÂwiàtobliwoÊç
BENEDYKT XVI
Papie˝
WATYKAN

Pontyfikat: 16 X 1978 2 IV 2005

18 V 1920 2 IV 2005
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5 III 1990
Wyra˝am najg∏´bszà ufnoÊç, ˝e przy ca∏ej mojej s∏aboÊci Pan udzieli mi ka˝dej ∏a-

ski potrzebnej, aby sprostaç wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, doÊwiadczeniom
i cierpieniom, jakich zechce za˝àdaç od swego s∏ugi w ciàgu ˝ycia. Ufam te˝, ˝e nie
dopuÊci, abym kiedykolwiek przez jakieÊ swoje post´powanie: s∏owa, dzia∏anie lub
zaniedbanie dzia∏aƒ, móg∏ sprzeniewierzyç si´ moim obowiàzkom na tej Êwi´tej Pio-
trowej Stolicy.

***
24 II–1 III 1980
Równie˝ w ciàgu tych rekolekcji rozwa˝a∏em prawd´ o Chrystusowym kap∏aƒstwie

w perspektywie owego PrzejÊcia, jakim dla ka˝dego z nas jest chwila jego Êmierci.
Rozstania si´ z tym Êwiatem – aby narodziç si´ dla innego, dla Êwiata przysz∏ego, któ-
rego znakiem decydujàcym, wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.

Odczyta∏em wi´c zesz∏oroczny zapis mojego testamentu, dokonany równie˝ w cza-
sie rekolekcji – porówna∏em go z testamentem mojego wielkiego Poprzednika i Oj-
ca Paw∏a VI, z tym wspania∏ym Êwiadectwem o Êmierci chrzeÊcijanina i papie˝a 
– oraz odnowi∏em w sobie ÊwiadomoÊç spraw, do których sporzàdzony przeze mnie 
(w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6 III 1979 si´ odnosi.

Dzisiaj pragn´ do niego dodaç tylko tyle, ˝e z mo˝liwoÊcià Êmierci ka˝dy zawsze
musi si´ liczyç. I zawsze musi byç przygotowany do tego, ˝e stanie przed Panem i S´-
dzià – a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Wi´c i ja licz´ si´ z tym nieustannie, po-
wierzajàc ów decydujàcy moment Matce Chrystusa i KoÊcio∏a – Matce mojej nadziei.

Czasy, w których ˝yjemy, sà niewymownie trudne i niespokojne. Trudna tak˝e i na-
brzmia∏a w∏aÊciwà dla tych czasów próbà – sta∏a si´ droga KoÊcio∏a, zarówno Wier-
nych jak i Pasterzy. W niektórych krajach (jak np. w tym, o którym czyta∏em w czasie
rekolekcji), KoÊció∏ znajduje si´ w okresie takiego przeÊladowania, które w niczym nie
ust´puje pierwszym stuleciom, raczej je przewy˝sza co do stopnia bezwzgl´dnoÊci 
i nienawiÊci. Sanguis Martyrum – semen Christianorum. A prócz tego – tylu ludzi gi-
nie niewinnie, choçby i w tym kraju, w którym ˝yjemy...

Pragn´ raz jeszcze ca∏kowicie zdaç si´ na Wol´ Pana. On Sam zdecyduje, kiedy 
i jak mam zakoƒczyç moje ziemskie ˝ycie i pasterzowanie. W ˝yciu i Êmierci Totus 
Tuus przez Niepokalanà. Przyjmujàc ju˝ teraz t´ Êmierç, ufam, ˝e Chrystus da mi ∏a-
sk´ owego ostatniego PrzejÊcia czyli Paschy. Ufam te˝, ˝e uczyni jà po˝ytecznà dla tej
najwi´kszej sprawy, której staram si´ s∏u˝yç: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodzi-
ny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów i ludów (wÊród nich serce w szczególny 
sposób si´ zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi 
powierzy∏ – dla sprawy KoÊcio∏a, dla chwa∏y Boga Samego.

Niczego wi´cej nie pragn´ dopisaç do tego, co napisa∏em przed rokiem – tylko wy-
raziç owà gotowoÊç i ufnoÊç zarazem, do jakiej niniejsze rekolekcje ponownie mnie
usposobi∏y.

Jan Pawe∏ pp. II

***

Totus Tuus ego sum
5 III1982
W ciàgu tegorocznych rekolekcji przeczyta∏em (kilkakrotnie) tekst testamentu 

z 6 III 1979. Chocia˝ nadal uwa˝am go za prowizoryczny (nie ostateczny), pozosta-
wiam go w tej formie, w jakiej istnieje. Niczego (na razie) nie zmieniam, ani te˝ ni-
czego nie dodaj´, gdy chodzi o dyspozycje w nim zawarte.

Zamach na moje ˝ycie z 13 V 1981 w pewien sposób potwierdzi∏ s∏usznoÊç s∏ów
zapisanych w czasie rekolekcji z 1980 r. (24 II–1 III).

Tym g∏´biej czuj´, ˝e znajduj´ si´ ca∏kowicie w Bo˝ych R´kach – i pozostaj´ nadal
do dyspozycji mojego Pana, powierzajàc si´ Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus
Tuus).

Jan Pawe∏ pp. II

***

5 III 82
Ps. W zwiàzku z ostatnim zdaniem testamentu z 6 III 1979 (O miejscu m.in. pogrze-

bu) «niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy» – wyjaÊniam, ˝e mam na 
myÊli Metropolit´ Krakowskiego lub Rad´ G∏ównà Episkopatu Polski – Kolegium Kar-
dynalskie zaÊ prosz´, aby ewentualnym proÊbom w miar´ mo˝noÊci uczynili zadoÊç.

***

1 III 1985 (w czasie rekolekcji):
Jeszcze – co do zwrotu «Kolegium Kardynalskie i Rodacy»: «Kolegium Kardynal-

skie» nie ma ˝adnego obowiàzku pytaç w tej sprawie «Rodaków», mo˝e jednak to
uczyniç, jeÊli z jakichÊ powodów uzna za stosowne.

JPII

Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12–18 III)
(do testamentu)
1. Kiedy w dniu 16 paêdziernika 1978 konklawe kardyna∏ów wybra∏o Jana Paw∏a

II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyƒski powiedzia∏ do mnie: «Zadaniem nowego pa-
pie˝a b´dzie wprowadziç KoÊció∏ w Trzecie Tysiàclecie». Nie wiem, czy przytaczam to

zdanie dos∏ownie, ale taki z pewnoÊcià by∏ sens tego, co wówczas us∏ysza∏em. Wy-
powiedzia∏ je zaÊ Cz∏owiek, który przeszed∏ do historii jako Prymas Tysiàclecia. Wiel-
ki Prymas. By∏em Êwiadkiem Jego pos∏annictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Je-
go zmagaƒ i Jego zwyci´stwa. «Zwyci´stwo, kiedy przyjdzie, b´dzie to zwyci´stwo
przez Maryj´» – zwyk∏ by∏ powtarzaç Prymas Tysiàclecia s∏owa swego Poprzednika
kard. Augusta Hlonda.

W ten sposób zosta∏em poniekàd przygotowany do zadania, które w dniu 16 paê-
dziernika 1978 r. stan´∏o przede mnà. W chwili, kiedy pisz´ te s∏owa jubileuszowy
Rok 2000 sta∏ si´ ju˝ rzeczywistoÊcià, która trwa. W nocy 24 grudnia 1999 r. zosta-
∏a otwarta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice Êw. Piotra, z kolei 
u Êw. Jana na Lateranie, u Matki Bo˝ej Wi´kszej (S. Maria Maggiore) – w Nowy Rok,
a w dniu 19 stycznia Brama Bazyliki Êw. Paw∏a «za murami». To ostatnie wydarzenie
ze wzgl´du na swój ekumeniczny charakter szczególnie zapisa∏o si´ w pami´ci.

2. W miar´ jak Rok Jubileuszowy 2000 posuwa si´ naprzód, z dnia na dzieƒ i z
miesiàca na miesiàc, zamyka si´ za nami dwudziesty wiek, a otwiera wiek dwudzie-
sty pierwszy. Z wyroków OpatrznoÊci dane mi by∏o ˝yç w tym trudnym stuleciu, któ-
re odchodzi do przesz∏oÊci, a w roku, w którym wiek mego ˝ycia dosi´ga lat osiem-
dziesi´ciu («octogesima adveniens»), nale˝y pytaç, czy nie czas powtórzyç za biblij-
nym Symeonem «Nunc dimittis»?

W dniu 13 maja 1981 r., w dniu zamachu na Papie˝a podczas audiencji na placu
Êw. Piotra, OpatrznoÊç Bo˝a w sposób cudowny ocali∏a mnie od Êmierci. Ten, który
jest jedynym Panem ˚ycia i Êmierci, sam mi to ˝ycie przed∏u˝y∏, niejako podarowa∏
na nowo. Odtàd ono jeszcze bardziej do Niego nale˝y. Ufam, ˝e On Sam pozwoli
mi rozpoznaç, dokàd mam pe∏niç t´ pos∏ug´, do której mnie wezwa∏ w dniu 16 paê-
dziernika 1978. Prosz´ Go, a˝eby raczy∏ mnie odwo∏aç wówczas, kiedy Sam zechce.
«W ˝yciu i Êmierci do Pana nale˝ymy ... Paƒscy jesteÊmy» (por. Rz 14, 8). Ufam te˝,
˝e dokàd dane mi b´dzie spe∏niaç Piotrowà pos∏ug´ w KoÊciele, Mi∏osierdzie Bo˝e
zechce u˝yczaç mi si∏ do tej pos∏ugi nieodzownych.

3. Jak co roku podczas rekolekcji odczyta∏em mój testament z dnia 6 III 1979. Dys-
pozycje w nim zawarte w dalszym ciàgu podtrzymuj´. To, co wówczas a tak˝e w cza-
sie kolejnych rekolekcji zosta∏o dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napi´-
tej sytuacji ogólnej, która cechowa∏a lata osiemdziesiàte. Od jesieni roku 1989 sytu-
acja ta uleg∏a zmianie. Ostatnie dziesi´ciolecie ubieg∏ego stulecia wolne by∏o od
dawniejszych napi´ç, co nie znaczy, ˝e nie przynios∏o z sobà nowych problemów 
i trudnoÊci. Niech b´dà dzi´ki Bo˝ej OpatrznoÊci w sposób szczególny za to, ˝e okres
tzw. «zimnej wojny» zakoƒczy∏ si´ bez zbrojnego konfliktu nuklearnego, którego nie-
bezpieczeƒstwo w minionym okresie wisia∏o nad Êwiatem.

4. Stojàc na progu trzeciego tysiàclecia «in medio Ecclesiae», pragn´ raz jeszcze
wyraziç wdzi´cznoÊç Duchowi Âwi´temu za wielki dar Soboru Watykaƒskiego II, któ-
rego wraz z ca∏ym KoÊcio∏em – a w szczególnoÊci z ca∏ym Episkopatem – czuj´ si´
d∏u˝nikiem. Jestem przekonany, ˝e d∏ugo jeszcze dane b´dzie nowym pokoleniom
czerpaç z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarowa∏. Jako Biskup,
który uczestniczy∏ w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pra-
gn´ powierzyç to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji sà i b´dà
w przysz∏oÊci powo∏ani. Sam zaÊ dzi´kuj´ Wiecznemu Pasterzowi za to, ˝e pozwoli∏
mi tej wielkiej sprawie s∏u˝yç w ciàgu wszystkich lat mego pontyfikatu.

«In medio Ecclesiae» ... od najm∏odszych lat biskupiego powo∏ania – w∏aÊnie dzi´-
ki Soborowi – dane mi by∏o doÊwiadczyç braterskiej wspólnoty Episkopatu. Jako ka-
p∏an Archidiecezji Krakowskiej doÊwiadczy∏em, czym jest braterska wspólnota pre-
zbyterium – Sobór zaÊ otworzy∏ nowy wymiar tego doÊwiadczenia.

5. Ile˝ osób winien bym tutaj wymieniç? Chyba ju˝ wi´kszoÊç z nich Pan Bóg po-
wo∏a∏ do Siebie – Tych, którzy jeszcze znajdujà si´ po tej stronie, niech s∏owa tego te-
stamentu przypomnà, wszystkich i wsz´dzie, gdziekolwiek si´ znajdujà.

W ciàgu dwudziestu z górà lat spe∏niania Piotrowej pos∏ugi «in medio Ecclesiae»
dozna∏em ˝yczliwej i jak˝e owocnej wspó∏pracy wielu Ksi´˝y Kardyna∏ów, Arcybisku-
pów i Biskupów, wielu kap∏anów, wielu osób zakonnych – Braci i Sióstr – wreszcie
bardzo wielu osób Êwieckich, ze Êrodowiska kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji
Rzymskiej oraz spoza tych Êrodowisk.

Jak˝e nie ogarnàç wdzi´cznà pami´cià wszystkich na Êwiecie Episkopatów, z któ-
rymi spotyka∏em si´ w rytmie odwiedzin «ad limina Apostolorum»? Jak˝e nie pami´-
taç tylu Braci chrzeÊcijan – nie katolików? A rabina Rzymu? i tylu innych przedstawi-
cieli religii pozachrzeÊcijaƒskich? A ilu przedstawicieli Êwiata kultury, nauki, polityki,
Êrodków przekazu?

6. W miar´, jak zbli˝a si´ kres mego ziemskiego ˝ycia, wracam pami´cià do jego
poczàtku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie zna∏em, bo zmar∏a przed
moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zosta∏em ochrzczony, do tego
miasta mojej m∏odoÊci, do rówieÊników, kole˝anek i kolegów ze szko∏y podstawowej,
z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowa∏em jako robotnik, 
a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej Êw. Floriana, do duszpasterstwa aka-
demickiego, do Êrodowiska... do wielu Êrodowisk... w Krakowie, w Rzymie... do
osób, które Pan mi szczególnie powierzy∏ – wszystkim pragn´ powiedzieç jedno:
«Bóg Wam zap∏aç»!

«In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum».

A.D.

17 III 2000
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„Pójdê za mnà" – mówi zmartwychwsta∏y Pan
do Piotra jako ostatnie swe s∏owo do tego
ucznia, wybranego, aby pas∏ Jego owce.
„Pójdê za mnà“ – te zwi´z∏e s∏owa Chrystusa
mogà byç uznane za klucz do zrozumienia
or´dzia, wyp∏ywajàcego z ˝ycia naszego
zmar∏ego i umi∏owanego Papie˝a Jana Paw-
∏a II, którego zw∏oki sk∏adamy dzisiaj do zie-
mi jako nasienie nieÊmiertelnoÊci – z sercem
pe∏nym smutku, ale tak˝e radosnej nadziei 
i g∏´bokiej wdzi´cznoÊci.
Sà to uczucia naszej duszy, Bracia i Siostry 
w Chrystusie, obecni na Placu Êw. Piotra, na

przyleg∏ych ulicach i we wszystkich innych
miejscach miasta Rzymu, zaludnionego 
w tych dniach przez ogromny t∏um milczàcy 
i modlàcy si´. 

Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Tak˝e w
imieniu Kolegium Kardynalskiego pragn´
przekazaç swe pe∏ne szacunku myÊli G∏owom
paƒstw, rzàdów i delegacji ró˝nych krajów.
Pozdrawiam W∏adze i Przedstawicieli KoÊcio-
∏ów i Wspólnot chrzeÊcijaƒskich, jak równie˝
innych religii. Pozdrawiam nast´pnie Arcybi-
skupów, Biskupów, kap∏anów, zakonników,

Homilia kard. J. Ratzingera w czasie Mszy pogrzebowej Jana Paw∏a II

„Pójdê za mnà!“ 

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Ojcze Âwi´ty, wiecznie radosne odpoczywanie i Êwiat∏oÊç wiekuista
u Boga Ojca niech b´dà w Twoim posiadaniu za niestrudzony 
wysi∏ek w pasterzowaniu na ziemskim padole.

Gen. bryg. w st. spocz. Stanis∏aw Ferenc z rodzinà

Habemus papam!!!
Kardyna∏ Joseph Ratzinger 19 kwietnia 2005 r. zosta∏ wybrany
nast´pcà Âwi´tego Piotra. Nowy papie˝ przyjà∏ imi´ Benedykta
XVI. Wybór 265. papie˝a potwierdzi∏ o godzinie 17:58 znak bia-
∏ego dymu nad Kaplicà Sykstyƒskà. W chwil´ póêniej wybór po-
twierdzi∏y watykaƒskie dzwony.

W nast´pnych minutach Plac Êw. Piotra oraz przyleg∏e place i ulice 
wype∏ni∏y dziesiàtki tysi´cy rzymian i pielgrzymów. O godzinie 18:42 
z centralnego balkonu Auli B∏ogos∏awieƒstw us∏yszeliÊmy znane s∏owa,
wypowiedziane przez kardyna∏a protodiakona Jorge Arturo Medin´ Es-
tevesa, Chilijczyka: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus pa-
pam! 
Benedykt XVI zwróci∏ si´ do wiwatujàcego t∏umu z pierwszym improwi-
zowanym przemówieniem: „Po wielkim papie˝u Janie Pawle II kardyna-
∏owie wybrali mnie, prostego i pokornego pracownika winnicy paƒ-
skiej. Pociesza mnie fakt, ˝e Pan potrafi pracowaç i dzia∏aç pos∏ugujàc
si´ nawet niedoskona∏ymi narz´dziami. Przede wszystkim polecam 
si´ waszym modlitwom. W radoÊci Chrystusa Zmartwychwsta∏ego, ufni
w Jego sta∏à pomoc kroczymy naprzód. Pan nam dopomo˝e, a Mary-
ja, Jego NajÊwi´tsza Matka stoi u naszego boku. Dzi´kuj´!" Nowowy-
brany papie˝ udzieli∏ nast´pnie swego pierwszego b∏ogos∏awieƒstwa
Urbi et Orbi. 

(rv/ua, © Radio Vaticana 2005)

Kard. Joseph Ratzinger zosta∏ 
265. papie˝em KoÊcio∏a katolickiego
Poni˝ej publikujemy jego sylwetk´

Joseph Ratzinger urodzi∏ si´ 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w ba-
warskiej diecezji pasawskiej. Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ 29 czerwca
1951 r. W wieku 26 lat rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç naukowà, poczàtkowo
jako wyk∏adowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze, 
a nast´pnie by∏ profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie.
Podczas Soboru Watykaƒskiego II, jako m∏ody wówczas teolog, bra∏
czynny udzia∏ w jego pracach, b´dàc jednym z doradców ówczesnego
metropolity Kolonii kard. Josefa Fringsa. 24 marca 1977 r. Pawe∏ VI
mianowa∏ go arcybiskupem metropolità Monachium i Fryzyngi, 
a wkrótce potem, na konsystorzu 27 czerwca tego˝ roku powo∏a∏ go 
w sk∏ad Kolegium Kardynalskiego. 25 listopada 1981 r. Jan Pawe∏ II
powierzy∏ mu kierowanie Kongregacjà Nauki Wiary, z czym ∏àczy si´
automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Mi´dzyna-
rodowej Komisji Teologicznej. Ratzinger jest jedynym hierarchà waty-
kaƒskim, pe∏niàcym tak d∏ugo kierownicze stanowisko w Kurii.
W ró˝nych wydawnictwach w Polsce ukaza∏y si´ dotychczas przek∏ady
29 jego pozycji, niektóre z nich wznawiane, np. „Âmierç i ˝ycie wiecz-
ne“ (1986 i 2000). Z szerokim zainteresowaniem spotka∏a si´ jego
ksià˝ka-wywiad, zatytu∏owana „Raport o stanie wiary“, w której kardy-
na∏ ostrzega przed „nadmiernà euforià soborowà“. W paêdzierniku
1996 r. wyda∏ kolejnà ksià˝k´-wywiad „Sól ziemi“, której polski prze-
k∏ad ukaza∏ si´ w rok póêniej nak∏adem wydawnictwa „Znak“. W Pol-
sce wydano w 2001 r. tak˝e „Drog´ paschalnà“ i „Prawd´ w teologii“.
W 2000 r. kard. Ratzinger otrzyma∏ tytu∏ doktora honoris causa wro-
c∏awskiego Papieskiego Wydzia∏u Teologicznego „za szczególne zas∏u-
gi na polu nauk teologicznych i w s∏u˝bie KoÊcio∏owi“. 16 kwietnia
2002 r. z okazji swych 75. urodzin, zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami prawa kanonicznego, z∏o˝y∏ na r´ce Jana Paw∏a II proÊb´ o przej-
Êcie na emerytur´, ale Ojciec Âwi´ty pozostawi∏ go na czele tej waty-
kaƒskiej dykasterii.

(KAI)

A oto polskie t∏umaczenie pe∏nego tekstu homilii kard. Josepha Ratzinge-
ra, dziekana Kolegium Kardynalskiego, który przewodniczy∏ Mszy Êw. po-
grzebowej za Jana Paw∏a II, 8 kwietnia: 

Imi´ nowego papie˝a nawiàzuje 
do Benedykta XV or´downika pokoju 
i Êw. Benedykta patrona Europy
Jezuita ksiàdz Andrzej Koprowski z Radia Watykaƒskiego wyrazi∏ radoÊç, ˝e je-
den z najbli˝szych wspó∏pracowników Jana Paw∏a II zosta∏ nowym papie˝em.
Na nast´pc´ Jana Paw∏a II kardyna∏owie wybrali Josepha Ratzingera, który przy-
jà∏ imi´ Benedykt XVI.
Ksiàdz Koprowski, który by∏ na Placu Âwi´tego Piotra – przypomnia∏, ˝e po-
przedni papie˝, który przyjà∏ imi´ Benedykta – Benedykt XV by∏ or´downikiem
pokoju. Wed∏ug pierwszych komentarzy duchownych, znawców chrzeÊcijaƒstwa
i watykanistów, imi´ nowego papie˝a odnosi si´ nie tylko do „poprzednika“ – papie˝a Benedykta XV, ale tak˝e do Êwi´tego Benedykta, patrona Europy.
Zakonnik podkreÊli∏, ˝e nale˝y spodziewaç si´ kontynuacji przez nowego papie˝a linii wyznaczonej przez Jana Paw∏a II. Doda∏, ˝e kardyna∏ Ratzinger przy Janie Pawle II
dba∏ o sprawy umocnienia doktryny wiary. Przypomnia∏, ˝e prosi∏ on wielokrotnie Jana Paw∏a II, aby zwolni∏ go z tej funkcji, ale Ojciec Âwi´ty mówi∏, ˝e jest on mu po-
trzebny. 
Joseph Ratzinger ma 78 lat. Jest 265. papie˝em (264. nast´pcà Êw. Piotra) i pierwszym wybranym w tym tysiàcleciu.
Benedykt XV zasiada∏ na Stolicy Piotrowej od 1914 roku. Na jego pontyfikat du˝y wp∏yw wywar∏a pierwsza wojna Êwiatowa. Benedykt XV podejmowa∏ liczne inicjatywy
pokojowe oraz usi∏owa∏ ∏agodziç skutki wojny, m.in. przez organizowanie pomocy sanitarnej i ˝ywnoÊciowej dla jej ofiar. W 1917 roku wyda∏ not´ pokojowà, w której
opowiada∏ si´ m.in. za przyznaniem niepodleg∏oÊci Polsce. Nawo∏ywa∏ do udzielenia jej pomocy. W 1915 roku z jego inicjatywy zosta∏a przeprowadzona kwesta na rzecz
narodu polskiego. 
Papie˝ Benedykt XV powo∏a∏ do ˝ycia Ordynariat Polowy WP mianowa∏ te˝ pierwszego Biskupa Polowego WP ks. dr. Stanis∏awa GALLA, sufragana warszawskiego, któ-
ry swój urzàd objà∏ 9 lutego 1919 roku. Z tà chwilà Konsystorz Polowy zgodnie z prawem kanonicznym sta∏ si´ Kurià Polowà WP. Struktur´ duszpasterstwa polowego do-
stosowano do organizacji si∏ zbrojnych.
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zakonnice i wszystkich wiernych przyby∏ych ze
wszystkich kontynentów; w sposób szczególny
pozdrawiam m∏odych, których Jan Pawe∏ II
lubi∏ okreÊlaç jako przysz∏oÊç i nadziej´ Ko-
Êcio∏a. 
Moje pozdrowienie si´ga ponadto do tych,
którzy w ka˝dej cz´Êci Êwiata sà z nami zjed-
noczeni za poÊrednictwem radia i telewizji 
w tym chóralnym udziale w uroczystym ob-
rz´dzie po˝egnania umi∏owanego Papie˝a.
Pójdê za mnà – ju˝ jako m∏ody uczeƒ Karol
Wojty∏a by∏ entuzjastà literatury, teatru, po-
ezji. Pracujàc w zak∏adzie chemicznym, oto-
czony i zagro˝ony przez terror nazistowski,
us∏ysza∏ g∏os Pana: Pójdê za mnà! 
W tym bardzo szczególnym kontekÊcie zaczà∏
czytaç ksià˝ki z zakresu filozofii i teologii,
wstàpi∏ nast´pnie do podziemnego semina-
rium, za∏o˝onego przez Kardyna∏a Sapieh´ 
a po wojnie móg∏ uzupe∏niç swe studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego w Krakowie. 
Wielokrotnie w swych listach do kap∏anów i w
swych ksià˝kach autobiograficznych mówi∏
nam o swoim kap∏aƒstwie, do którego zosta∏
wyÊwi´cony 1 listopada 1946. 
W tekstach tych wyjaÊnia swe kap∏aƒstwo, wy-
chodzàc zw∏aszcza od trzech s∏ów Pana.
Przede wszystkim od tego: „Nie wyÊcie Mnie
wybrali, ale Ja was wybra∏em, abyÊcie szli 
i owoc przynosili i by owoc wasz trwa∏" (J 15,
16). Drugie zdanie to: „Dobry pasterz daje ̋ y-
cie swoje za owce" (J 10, 11). I wreszcie: „Jak
Mnie umi∏owa∏ Ojciec, tak i Ja was umi∏owa-
∏em. Wytrwajcie w mi∏oÊci mojej" (J 15, 9). 
W tych trzech s∏owach widzimy ca∏à dusz´
naszego Ojca Âwi´tego. RzeczywiÊcie poszed∏
wsz´dzie i niezmordowanie, aby nieÊç owoc,
owoc, który trwa. „Wstaƒcie, chodêmy!“ – to
tytu∏ jego przedostatniej ksià˝ki. „Wstaƒcie,
chodêmy!" – tymi s∏owy budzi∏ nas z wiary
zm´czonej, ze snu uczniów wczoraj i dzisiaj. 
Ojciec Âwi´ty sta∏ si´ wi´c kap∏anem a˝ do
koƒca, gdy˝ ofiarowa∏ swoje ˝ycie Bogu za
swoje owce, za owce ca∏ego Êwiata, w co-
dziennym s∏u˝eniu KoÊcio∏owi, przede wszyst-
kim zaÊ w trudnych próbach ostatnich miesi´-
cy. W ten sposób sta∏ si´ jednym z Chrystu-
sem, dobrym pasterzem, który kocha swe
owce. I wreszcie „wytrwajcie w mojej mi∏oÊci":
Papie˝, który szuka∏ spotkania ze wszystkimi,
który by∏ w stanie przebaczyç i otworzyç ser-
ce na wszystkich, mówi nam, tak˝e dzisiaj, ty-
mi s∏owami Pana: mieszkajàc w mi∏oÊci Chry-
stusa, uczmy si´ w szkole Chrystusa sztuki
prawdziwej mi∏oÊci.
Pójdê za mnà! W lipcu 1958 rozpoczyna si´
dla m∏odego kap∏ana Karola Wojty∏y nowy
etap na drodze z Panem i za Panem. Karol
sp´dza∏ jak zwykle wspólne wakacje nad je-
ziorami mazurskimi z grupà m∏odych mi∏oÊ-
ników kajaków. Ale niós∏ ze sobà list, który
wzywa∏ go do stawienia si´ przed Prymasem
Polski kardyna∏em Wyszyƒskim i móg∏ si´ do-
myÊlaç celu tego spotkania: swej nominacji
na biskupa pomocniczego w Krakowie. 
Porzucenie nauczania akademickiego, pozo-
stawienie tej zap∏adniajàcej wspólnoty z m∏o-
dymi, porzucenie wielkiego zmagania inte-
lektualnego o zrozumienie i odczytanie ta-
jemnicy stworzenia cz∏owieka, aby uobecniç
w Êwiecie dzisiejszym chrzeÊcijaƒskiej inter-
pretacji naszego bytu – wszystko to musia∏o
mu si´ jawiç jako utrata samego siebie, utra-

ta wtedy w∏aÊnie, gdy sta∏o si´ to ludzkà to˝-
samoÊcià tego m∏odego kap∏ana. Pójdê za
mnà – Karol Wojty∏a zaakceptowa∏, s∏yszàc 
w wo∏aniu KoÊcio∏a g∏os Pana: „Kto b´dzie
si´ stara∏ zachowaç swoje ˝ycie, straci je, 
a kto je straci, zachowa je" (¸k 17, 33). 
Nasz Papie˝ – wiemy o tym wszyscy – nigdy
nie chcia∏ zachowaç w∏asnego ˝ycia, mieç go
dla siebie; chcia∏ daç siebie samego bez
ograniczeƒ, a˝ do ostatniej chwili, za Chry-
stusa i w ten sposób tak˝e za nas. W∏aÊnie 
w ten sposób móg∏ doÊwiadczyç, jak to
wszystko, co z∏o˝y∏ w r´ce Pana, powróci∏o na
nowo: mi∏oÊç do s∏owa, do poezji, literatury
sta∏a si´ zasadniczà cz´Êcià jego pos∏annic-
twa duszpasterskiego i nada∏a nowà Êwie-
˝oÊç, nowà aktualnoÊç i nowà si∏´ przyciàga-
jàcà g∏oszeniu Ewangelii, nawet wtedy, gdy
jest to znakiem sprzeciwu.
Pójdê za mnà! W paêdzierniku 1978 Kardy-
na∏ Wojty∏a us∏ysza∏ znów g∏os Pana. Od-
nawia si´ dialog z Piotrem, przytaczany 
w Ewangelii z dzisiejszej uroczystoÊci: „Szy-
monie, synu Jana, czy mi∏ujesz Mnie? (...) PaÊ
baranki moje!“ Na pytanie Pana: Karolu, czy
mi∏ujesz mnie? Arcybiskup Krakowa odpo-
wiedzia∏ z g∏´bi swego serca: „Panie, Ty
wszystko wiesz. Ty wiesz, ˝e Ci´ kocham“. 
Mi∏oÊç do Chrystusa by∏a si∏à przewa˝ajàcà 
u naszego umi∏owanego Ojca Âwi´tego; ten,
kto widzia∏ go modlàcego si´, kto s∏ysza∏, jak
przemawia∏, wie o tym. 
I tak dzi´ki temu g∏´bokiemu zakorzenieniu 
w Chrystusie móg∏ nieÊç ci´˝ar, przekraczajà-
cy si∏y czysto ludzkie: byç pasterzem owczar-
ni Chrystusa, Jego KoÊcio∏a powszechnego.
Obecnie nie miejsce tu na omawianie szcze-
gó∏ów treÊci tego pontyfikatu tak bogatego.
Chcia∏bym tylko przeczytaç dwa fragmenty
dzisiejszej liturgii, w których pojawiajà si´
g∏ówne elementy jego or´dzia. W pierwszym
czytaniu Êw. Piotr mówi nam – a razem z Pio-
trem mówi to Papie˝: „Przekonuj´ si´, ˝e Bóg
naprawd´ nie ma wzgl´du na osoby. Ale w
ka˝dym narodzie mi∏y jest Mu ten, kto si´ Go
boi i post´puje sprawiedliwie. Pos∏a∏ swe s∏o-
wo synom Izraela, zwiastujàc im pokój przez
Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszyst-
kich“ (Dz 10, 34-36). I w drugim czytaniu Êw.
Pawe∏ – i ze Êw. Paw∏em nasz zmar∏y Papie˝ 
– g∏oÊno nas zach´ca: „Przeto bracia umi∏o-
wani, za którymi t´skni´ – radoÊci i chwa∏o
moja! – tak stójcie mocno w Panu, umi∏owa-
ni“ (Flp 4, 1).
Pójdê za mnà! Wraz z poleceniem, aby pas∏
Jego owczarni´, Chrystus zapowiedzia∏ Pio-
trowi jego m´czeƒstwo. 
Tym zamykajàcym i podsumowujàcym s∏o-
wem dialogu o mi∏oÊci i o pos∏annictwie pa-
sterza powszechnego, Pan przywo∏uje inny
dialog, odbyty w kontekÊcie ostatniej wiecze-
rzy. Jezus powiedzia∏ tam: „Dokàd Ja id´, wy
pójÊç nie mo˝ecie". Rzek∏ Piotr: „Panie, dokàd
idziesz?“ Jezus mu odpowiedzia∏: „Dokàd Ja
id´, ty teraz za Mnà pójÊç nie mo˝esz, ale
póêniej pójdziesz" (J 13, 33.36). Jezus z wie-
czerzy idzie na krzy˝, idzie ku zmartwych-
wstaniu – wchodzi w tajemnic´ paschalnà;
Piotr jeszcze nie mo˝e za nim iÊç. 
Teraz – po zmartwychwstaniu – nadesz∏a ta
chwila, owo „póêniej“. Pasàc owczarni´
Chrystusa, Piotr wkracza w tajemnic´ pas-
chalnà, idzie ku krzy˝owi i zmartwychwstaniu.
Pan mówi o tym tymi s∏owami: „Gdy by∏eÊ

m∏odszy, opasywa∏eÊ si´ sam i chodzi∏eÊ,
gdzie chcia∏eÊ. Ale gdy si´ zestarzejesz, wy-
ciàgniesz r´ce swoje a inny ci´ opasze i po-
prowadzi, dokàd nie chcesz" (J 21, 18). 
W pierwszym okresie swego pontyfikatu Oj-
ciec Âwi´ty, jeszcze m∏ody i pe∏en si∏, pod
przewodem Chrystusa dotar∏ a˝ do kraƒców
Êwiata. Póêniej jednak wchodzi∏ coraz bar-
dziej we wspólnot´ cierpieƒ Chrystusa, coraz
lepiej rozumia∏ prawd´ s∏ów: „Inny ci´ opa-
sze". I w∏aÊnie w tej wspólnocie z Panem cier-
piàcym niezmordowanie i z nowym zapa∏em
g∏osi∏ Ewangeli´, tajemnic´ mi∏oÊci a˝ do
koƒca (por. J 13,1).
Odczyta∏ dla nas tajemnic´ paschalnà jako
tajemnic´ mi∏osierdzia Bo˝ego. W swej ostat-
niej ksià˝ce napisa∏: granicà wyznaczonà z∏u
„jest ostatecznie Bo˝e mi∏osierdzie“ („Pami´ç 
i to˝samoÊç", str. 61). A rozwa˝ajàc zamach,
mówi: „Chrystus, cierpiàc za nas wszystkich,
nada∏ cierpieniu nowy sens, wprowadzi∏ je w
nowy wymiar, w nowy porzàdek: w porzàdek
mi∏oÊci... Jest to cierpienie, które pali i po-
ch∏ania z∏o ogniem mi∏oÊci i wyprowadza na-
wet z grzechu wielorakie owoce dobra“ (tam-
˝e, str. 171-172). O˝ywiany tà wizjà Papie˝
cierpia∏ i kocha∏ we wspólnocie z Chrystusem
i dlatego przes∏anie jego cierpienia i jego mil-
czenia by∏o tak bardzo wymowne i owocne.
Mi∏osierdzie Bo˝e: Ojciec Âwi´ty znalaz∏ naj-
czystsze odbicie mi∏osierdzia Bo˝ego w Mat-
ce Bo˝ej. On, który straci∏ w dzieciƒstwie w∏a-
snà mam´, tym bardziej ukocha∏ Matk´ 
Bo˝à. Us∏ysza∏ s∏owa Pana ukrzy˝owanego
jako skierowane do siebie osobiÊcie: „Oto
matka twoja!" I postàpi∏ tak jak uczeƒ umi∏o-
wany: przyjà∏ Jà w g∏´bi swego bytu (eis ta
idia; J 19, 27) – Totus tuus. I od matki nauczy∏
si´ dostosowywania si´ do Chrystusa.
Dla nas wszystkich pozostaje niezapomniana
chwila, jak w ostatnià Niedziel´ Wielkanocnà
swego ˝ycia Ojciec Âwi´ty, naznaczony cier-
pieniem, ukaza∏ si´ jeszcze raz w oknie Pa∏a-
cu Apostolskiego i po raz ostatni udzieli∏ b∏o-
gos∏awieƒstwa „Urbi et Orbi". 
Mo˝emy byç pewni, ˝e nasz umi∏owany 
Papie˝ stoi obecnie w oknie domu Ojca, spo-
glàda na nas i nam b∏ogos∏awi. Tak, b∏ogo-
s∏aw nam, Ojcze Âwi´ty. Powierzamy twojà
drogà dusz´ Matce Bo˝ej, twojej Matce, któ-
ra prowadzi∏a ci´ ka˝dego dnia i zaprowadzi
ci´ teraz do wiecznej chwa∏y swego Syna, 
Jezusa Chrystusa Pana naszego. 

Amen
t∏um: kg/Rzym

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej
Katedry Polowej:
... dwadzieÊcia siedem lat

Jego Pontyfikatu...
... dwadzieÊcia siedem lat

mojego ˝ycia ...
... ca∏e moje ˝ycie...
... brak  ∏ez...
... brak s∏ów...
... brak...

Ewa Andrzejczak
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Nad Circo Massimo wstaje Êwit. Prawie dwa tysiàce lat temu wsiàka∏a tu w ziemi´
m´czeƒska krew pierwszych chrzeÊcijan. DziÊ, 8 kwietnia AD 2005, w trawiastej niec-
ce, niczym w kolebce, Êpià pod rzymskim niebem chrzeÊcijanie z najdalszych kraƒców
ziemi. G∏owa przy g∏owie... Circo Massimo us∏ane kolorowymi Êpiworami, a nad
Êpiàcymi wielki Êwietlisty krzy˝. Pod nim trwa ca∏onocne czuwanie modlitewne.

Cisza poranka... Za kilka godzin rozpocznie si´ najwi´kszy pogrzeb w dziejach Êwiata. Oko-
∏o miliarda ludzi (przed telewizorami) po˝egna Wielkiego Papie˝a Jana Paw∏a II. 
Pierwsze promienie s∏oƒca rozpraszajà mg∏´, osuszajà zroszone pos∏ania. Utrudzeni tysiàcem
dróg, które w tych dniach wiod∏y do Rzymu, przecierajà oczy ci, których jeszcze nie tak daw-

no prosi∏: Bàdêcie stró˝ami poranka. Pokolenie JP 2. Nad jego trumnà dajà ju˝ dziÊ odpo-
wiedê: jesteÊmy, odpoczywaj w pokoju. Duc in altum wypisali na transparentach zatkni´tych 
w ziemi´. Pami´tajà, jak ich zach´ca∏ do wyp∏yni´cia na g∏´bi´. Kl´kajà teraz na trawie przed
spowiednikami, którzy w ró˝nych j´zykach i jednym duchu udzielajà rozgrzeszenia. Zrozumie-
li, ˝e tylko przez konfesjona∏ wiedzie droga do mi∏osiernego Serca Jezusa. Tego ich przecie˝
uczy∏ – od Cz´stochowy przez Manili´, Toronto.

Na wielkim plakacie m∏odzi ze Szczecina dzielà si´ refleksjà: ... I nawet umiera∏ pi´knie.
Pod wielkim telebimem na Circo Massimo Polacy przypominajà Êwiatu proroctwo naszego
wieszcza S∏owackiego: Moc mu pomo˝e sakramentalna narodów stu, ˝e praca duchów b´dzie
widzialna przed trumnà tu.

W póênych godzinach popo∏udniowych, 10 kwietnia,
powróci∏y z Rzymu trzy autokary wojskowych pielgrzy-
mów, którzy uczestniczyli w pogrzebie Ojca Âw. Przed
Katedrà Polowà Wojska Polskiego powita∏ pielgrzy-
mów Wikariusz Generalny ks. p∏k S∏awomir ˚arski.

Stu trzydziestu pi´ciu pielgrzymów ze Êrodowiska wojsko-
wego wyruszy∏o na uroczystoÊci pogrzebowe do Rzymu 
o godzinie pierwszej w nocy z wtorku, 5 kwietnia, na Êro-
d´, 6 kwietnia, spod Katedry Polowej WP. Uczestników piel-
grzymki po˝egna∏ i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa na drog´ Bi-
skup Polowy WP, gen. bryg. Tadeusz P∏oski. Opiek´ ducho-
wà nad pielgrzymami sprawowali trzej kapelani: ks. pp∏k
Dariusz Kowalski, Diecezjalny Koordynator Ruchu Piel-
grzymkowego w Ordynariacie Polowym WP oraz ks. por.
Marek Wojnowski i ks. ppor. Tomasz Koczy. Autokary
Wojsk Làdowych i Si∏ Powietrznych z wizerunkami Jana
Paw∏a II oraz narodowymi barwami, mija∏y liczne autoka-
ry Polaków, którzy zmierzali w tym samym kierunku, bo w
tych dniach wszystkie drogi prowadzi∏y do Rzymu. Bardzo
wyraênà grup´ pielgrzymów stanowili komandosi (w mun-
durach polowych), którzy jeszcze raz swojà postawà 
potwierdzili, ˝e sà elità polskiego wojska. W drodze uczest-
nicy pielgrzymki odmawiali ró˝aniec i koronk´ do Mi∏osier-
dzia Bo˝ego w intencji Ojca Êw. Jana Paw∏a II. Po trzydzie-
stu godzinach drogi pielgrzymi zatrzymali si´ na odpoczy-
nek w Asy˝u, w goÊcinnych progach domów zakonnych
sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic Krzy˝a. Po zregenerowaniu
si∏ ruszyli w stron´ Rzymu. Na via Laurentina czeka∏ na
pielgrzymów nasz rodak, gen. bryg. WiÊniewski z przedsta-
wicielstwa polskiego przy Akademii NATO w Rzymie, który
podzi´kowa∏ uczestnikom wojskowej pielgrzymki za trud
podj´ty w intencji Ojca Âw. Ze stacji metra Laurentina piel-
grzymi przemieÊcili si´ rzymskim metrem w stron´ Cita Vec-
chia, czyli najstarszej cz´Êci Rzymu. Nieopodal Colloseum,
gdzie Jan Pawe∏ II co roku w Wielki Piàtek prowadzi∏ Dro-
g´ Krzy˝owà (oprócz tej ostatniej), na Circo Massimo,
miejscu uÊwi´conym meczeƒstwem pierwszych chrzeÊcijan,
wojskowa pielgrzymka zatrzyma∏a si´ na nocleg „pod
chmurkà”. Ju˝ w czwartkowe popo∏udnie Circo Massimo
zacz´∏o si´ wype∏niaç pielgrzymami z ca∏ego niemal Êwia-
ta. Poniewa˝ tak liczna grupa (wojskowa) nie mia∏a szans
dostaç si´ razem na Plac Êwi´tego Piotra, zapad∏a decyzja,
˝e miejscem zbiórki wszystkich pozostanie Circo Massimo,
i ka˝dy indywidualnie, bàdê ma∏ymi grupami b´dzie pró-
bowa∏ pokonywaç kolejne barierki strze˝one przez w∏o-
skich carabinieri, aby dotrzeç na Plac Êw. Piotra. W 27
miejscach Rzymu m.in. przy bazylikach wi´kszych (Êw. Ja-
na na Lateranie, Êw. Paw∏a za Murami, Êw. Matki Bo˝ej
Wi´kszej), w miasteczku akademickim, na placach rzym-
skich by∏y ustawione telebimy, by nap∏ywajàcy z ca∏ego
Êwiata pielgrzymi mogli oglàdaç transmisj´ z uroczystoÊci
pogrzebowych na Placu Êw. Piotra. 
Polscy ˝o∏nierze maszerujàcy z flagami ulicami Rzymu
wzbudzali wielkà ˝yczliwoÊç obcokrajowców, którzy wzno-
sili okrzyki: Viva Polonia! W polskà grup´ wojskowà foto-
reporterzy Êwiatowych agencji kierowali obiektywy swoich
aparatów. Na czo∏ówkach w∏oskich gazet, ju˝ w piàtek 
rano, przed rozpocz´ciem pogrzebu Jana Paw∏a II, nasi
˝o∏nierze mogli obejrzeç swoje zdj´cia.
W niezwyk∏ym skupieniu i wzruszeniu pielgrzymi uczestni-
czyli w pogrzebie najwi´kszego z rodu Polaków. I w woj-
skowej pielgrzymce przewa˝a∏a m∏odzie˝, nazywana ju˝
dziÊ pokoleniem JP II (swoimi prze˝yciami z tej pielgrzymki
jej uczestnicy dzielà si´ w reporta˝u „Naszej S∏u˝by”, który
uka˝e si´ w kolejnym numerze periodyku Ordynariatu 
Polowego).
O godz. 18, w piàtek z Circo Massimo wojskowa pilgrzym-
ka wyruszy∏a w drog´ powrotnà. Po drodze, w Asy˝u na-
wiedzi∏a jeszcze grób Êw. Franciszka, a w KoÊciele Matki
Bo˝ej Anielskiej razem z pielgrzymkà ze Êw. Anny w War-
szawie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Êw. dzi´kczynnej. 
Ukoronowaniem pielgrzymiego trudu by∏a Msza Êw. w Ka-
plicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, gdzie razem 
z pielgrzymkà harcerskà o godz. 13, 10 kwietnia w nie-
dziel´  wszyscy modlili si´ przed tronem Królowej Polski, tej
której Ojciec Êw. Jan Pawe∏ II zawierzy∏ ca∏y swój pontyfikat
(Totus Tuus, Mariae).

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

Rzym, 8 kwietnia – Wojsko Polskie ˝egna Jana Paw∏a II

... I nawet umiera∏ pi´knie

Circo Massimo, 7 kwietnia – modlitewne czuwania m∏odzie˝y

W∏osi zadbali o goràce kakao i pierzynki dla pielgrzymów nocujàcych pod go∏ym niebem 
na Circo Massimo

Pielgrzymka wojskowa 
wróci∏a z pogrzebu 
Jana Paw∏a II

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Tego, co w sercu nie wyra˝à ˝adne s∏owa. ˚egnaj Ojcze.

Dorota Kielak
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Stojà wyprostowani, w wielkim skupieniu, gdy na wielkim ekranie pojawia si´
niesiona na ramionach dwunastu  trumna z Jego doczesnymi szczàtkami. I na-
wet ewangeliarz (podmuchem wiatru?) zamyka si´ na wieku skromnej trumny.
Jak jego ˝ycie – ˝ywa ksi´ga.

Wdzi´cznoÊç nie czuje zm´czenia
Jeszcze nie obesch∏y ∏zy, jeszcze nie minà∏ szok (jak to Go ju˝ nie ma, przecie˝
zawsze by∏ z nami?!), gdy wielu m∏odych Polaków us∏ysza∏o w g∏´bi swoich serc:
musimy tam byç.
21.37 – przesta∏o biç to
wielkie serce, do którego
chcia∏ przytuliç ca∏y Êwiat. 
– Musimy tam byç przy
nim, po˝egnaç si´. Roz-
dzwoni∏y si´ komórki, ∏à-
cza internetowe przesy∏a∏y
goràczkowe apele: Mam
wolne miejsca w samo-
chodzie do Rzymu, po-
trzebuj´ dwóch miejsc do
Rzymu.
– Gdy z moim narzeczo-
nym ¸ukaszem wróciliÊmy
w sobot´ po Apelu Jasno-
górskim z naszego ko-
Êcio∏a w Wyszkowie,
gdzie modliliÊmy si´ w in-
tencji papie˝a, na ekranie
telewizora by∏a ju˝ ta
plansza: Jan Pawe∏ II nie
˝yje. Po chwili milczenia
prawie natychmiast zgod-
nie postanowiliÊmy: musi-
my jechaç do Rzymu –
mówi Marta Gàsiewska
(l. 22) pracownica wojska, studentka UKSW. – PlanowaliÊmy przecie˝ ten wy-
jazd, chcieliÊmy jechaç jeszcze za jego ˝ycia, spotkaç si´ z nim, by pob∏ogos∏a-
wi∏ nasze wspólne ˝yciowe plany. Nie zdà˝yliÊmy, wi´c teraz pojedziemy. Mo˝e
teraz, z nieba, udzieli swego b∏ogos∏awieƒstwa. – Marta nie dopuszcza∏a myÊli,
˝e nie pojedzie. Zacz´∏a si´ dopytywaç, czy z koÊcio∏a organizujà jakiÊ wyjazd.
Znad Tybru nadchodzi∏y tymczasem wieÊci niezbyt zach´cajàce; a to, ˝e zabrak-
nie miejsc do spania, ˝e Rzym b´dzie zamkni´ty, bo grozi mu prawdziwy ludz-
ki potop. Mama Marty te˝ by∏a sceptyczna co do szans wyjazdu. 
W poniedzia∏ek w pracy zaÊwita∏a Marcie myÊl: a mo˝e zadzwoniç do ksi´dza
Darka Kowalskiego, organizatora pielgrzymek w Ordynariacie Polowym, z któ-
rym pielgrzymowa∏a razem z mamà i cz´Êcià rodziny na Jasnà Gór´ w sierp-
niu 2004 r. – Mama zawsze sobie obiecywa∏a – opowiada Marta – ˝e musi iÊç
na pielgrzymk´, by podzi´kowaç Matce Bo˝ej za uratowanie mojego ˝ycia; gdy
mia∏am 1,5 roku wypad∏am z okna... i nic mi si´ nie sta∏o. Skoro mama da ra-
d´, pomyÊla∏am, to dlaczego nie ja? I posz∏am – wspomina.
– Zapyta∏am wi´c ksi´dza Darka, czy b´dzie organizowany jakiÊ wyjazd? – Nic
nie planujemy. Ale... zorientuj´ si´ i oddzwoni´. Wieczorem telefon: – Pakuj si´,
na 98% jedziemy jutro w nocy. 
Na zorganizowanie pielgrzymki wojskowej na pogrzeb Jana Paw∏a II czasu by-
∏o tak ma∏o, ˝e punktowanie jakichÊ organizacyjnych niedogodnoÊci by∏oby
zwyk∏à bezdusznà ma∏ostkowoÊcià. Czasu na deliberowanie w∏aÊciwie nie by-
∏o, trzeba si´ by∏o decydowaç z marszu. Jeszcze mniej na kalkulacje, czy kr´-
gos∏up wytrzyma 30 godzin jazdy autokarem. 
Ksiàdz p∏k Dariusz Kowalski zresztà ju˝ na wst´pie przypomnia∏, ˝e to nie wy-
cieczka turystyczna z gwarancjami us∏ug pi´ciogwiazdkowych. Trudy, dyskom-
fort pielgrzymki – wszystko w kategorii osobistej ofiary w intencji Tego, który ni-
gdy siebie nie oszcz´dza∏. Dla nas!
– Nie odstraszy∏y nieprzespane noce, niewygody d∏ugiej podró˝y, wszystko
przewa˝y∏a ch´ç uczestniczenia w tym donios∏ym wydarzeniu – mówi mjr Piotr
Kwiatkowski ze Szpitala Wojskowego z Bydgoszczy. 

Pan major z Bydgoszczy jest wdzi´czny ksi´˝om kapelanom, ˝e w tak krótkim
czasie zorganizowali t´ pielgrzymk´. – Chocia˝ koÊció∏ organizowa∏ wyjazdy na
pogrzeb – to jednak chcia∏em prze˝ywaç  to po˝egnanie Jana Paw∏a II w swo-
im, wojskowym Êrodowisku. Ojciec Êwi´ty w czasie pielgrzymek pami´ta∏ o woj-
sku, by∏o mu bliskie jako synowi oficera, zawsze dzi´kowa∏ za budow´ o∏tarzy,
zapewnianie mu osobistego bezpieczeƒstwa. ObecnoÊç wojska na jego po-
grzebie to wyraz wdzi´cznoÊci. I wie pani – dodaje major – ˝e jakoÊ mimo tru-
dów nie czuje si´ zm´czenia. Wdzi´cznoÊç… Mjr Kwiatkowski pami´ta∏ te˝ 

o wyra˝eniu jej sio-
strom Franciszkankom
z Asy˝u. Podarowa∏ im
emblemat bydgoskiego
szpitala wojskowego 
z proÊbà, by pami´ta∏y
o wojskowych pielgrzy-
mach w modlitwie. 
Gdy szer. Mariusz
Piech z 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej 
z Glinnika przyszed∏ do
ks. mjr. Wies∏awa Oko-
nia, by zapytaç… us∏y-
sza∏, ˝e  ma mnóstwo
spraw do za∏atwienia 
w zwiàzku z wyjazdem
˝o∏nierzy do Rzymu.
Ch∏opak w∏aÊnie o to
chcia∏ zapytaç. – Ksiàdz
postawi∏ warunek – mó-
wi Mariusz – jak dostar-
czycie do wieczora
paszporty (bo do∏àczy∏
do mnie kolega z 25.
Brygady szer. Marcin
Szymczyk) – pojedziecie.

Wiadomo, dla komandosów nie ma (prawie) rzeczy niemo˝liwych.
Kapitana Przemys∏awa Âcibora z Batalionu Czo∏gów U∏anów Karpackich 
z Lublina do udzia∏u w po˝egnaniu Ojca Êw. zmobilizowa∏o szczególnie wspom-
nienie, prze˝ycie sprzed 12 lat. – Jeszcze jako podchorà˝y szko∏y oficerskiej by-
∏em na audiencji, uca∏owa∏em jego d∏oƒ, zamieni∏em kilka s∏ów. Mam dziÊ bez-
cennà pamiàtk´ – zdj´cie. To by∏o przepi´kne spotkanie – zamyÊla si´. 
Po 30 godzinach jazdy – trzema autokarami (dwa z napisem Wojska Làdowe,
jeden z Si∏ Powietrznych) z wizerunkami Jana Paw∏a i narodowymi barwami, po
przekroczeniu trzech granic – wojskowà pielgrzymk´ przyj´∏y pod swój skrom-
ny dach siostry Franciszkanki S∏u˝ebnice Krzy˝a w Asy˝u.

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Ojcze Âwi´ty – w Tobie widzia∏yÊmy 
pe∏ne mi∏oÊci Oblicze Chrystusa.
Nauczy∏eÊ nas kochaç Go nade wszystko, 
a w nim cz∏owieka.
Oddajemy Ci czeÊç i naszà mi∏oÊç 
– z nieustannà modlitwà pe∏nà wdzi´cznoÊci:
Siostry Niepokalanego Pocz´cia NMP

s. Anita i s. Aleksa i s. Imelda
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8 kwietnia – przed telebimem na Circo Massimo

Wojskowi pielgrzymi ju˝ w piàtek rano przed pogrzebem mogli oglàdaç swoje zdj´cia na czo∏ówkach w∏oskich gazet
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– WyszliÊmy sobie z Mariuszem na spacer po okolicy – opowiada komandos 
z Glinnika Marcin Szymczyk – pooglàdaç gospodarstwa W∏ochów w Asy˝u.
ByliÊmy przecie˝ pierwszy raz we W∏oszech. Naprzeciw nas wyszed∏ pewien
sympatyczny W∏och, uÊmiechnà∏ si´ do nas (wojsko jecha∏o w mundurach po-
lowych – przyp. E.J.), wi´c powiedzieliÊmy: – Ciao! – Buon giorno – odpowie-
dzia∏, i zaraz: Coffe? – Czemu nie? – przyj´liÊmy zaproszenie. UstaliliÊmy, ˝e
b´dziemy si´ porozumiewaç raczej po niemiecku ni˝ po angielsku, bo s∏abo
znam ten j´zyk – opowiada Marcin. – W domu by∏ brat goÊcinnego W∏ocha,
Emilio, który s∏u˝y∏ w czasie wojny w Marynarce, zna∏ niemiecki, bo by∏ wi´zio-
ny w obozie w pó∏nocnych Niemczech. Po kolei zacz´li si´ pojawiaç kolejni do-
mownicy. Wesz∏a ˝ona: – Polacco! – od razu rozpozna∏a polskich ˝o∏nierzy.
Chwyci∏a za s∏uchawk´ i zadzwoni∏a do swojej kole˝anki z pracy, Polki z Ino-
w∏odza. Ta pani przekaza∏a nam telefonicznie najÊwie˝sze informacje o sytuacji
w Rzymie, np., ˝e o 10.00 w piàtek ustaje w Rzymie wszelka komunikacja, ˝e
sà trudnoÊci z po∏àczeniami komórkowymi, bo sieç jest przecià˝ona itp.
Ju˝ na miejscu… wszystko wyglàda∏o nieco lepiej ni˝ katastroficzne komunika-
ty w∏oskiej Obrony Cywilnej. Tylko Ojciec Hejmo, dominikanin goràco nawo∏y-
wa∏ przez Radio Watykaƒskie, by przybywaç na Plac Êw. Piotra.
Wytrwa∏oÊç, determinacja i odpornoÊç… na propagandowe odstraszanie w∏adz
porzàdkowych (których g∏ównym celem by∏a ochrona 200 najwa˝niejszych g∏ów
Êwiata) zosta∏a nagrodzona cudownymi opatrznoÊciowymi scenariuszami.

Wojsko z góralami
– Podczas pogrzebu staliÊmy na Placu Êw. Piotra, choç to prawie graniczy∏o 
z cudem – opowiada kpt. Przemys∏aw Âcibior…
Po krótkim odpoczynku na Circo Massimo, po naradach – postanowienie:
idziemy do Bazyliki. Ju˝ na moÊcie Anio∏a, przy Zamku Anio∏a, g´stniejàcy t∏um
pozwala realistycznie oceniç szanse. Ks. p∏k Dariusz Kowalski decyduje: zwartà
grupà 140 osób si´ nie dostaniemy. Mo˝na próbowaç indywidualnie lub 
w ma∏ych grupkach. Spotykamy si´ wszyscy na Circo Massimo, po pogrzebie 
o godz.18 – zapada ostateczna decyzja. Cz´Êç pielgrzymów postanawia wró-
ciç na nocleg do Circo Massimo i tam przy telebimach uczestniczyç nazajutrz 
w pogrzebie.
Pan kpt. Âcibor zorganizowa∏ grup´ 17 ˝o∏nierzy, z którymi postanowi∏ sforsowaç
kolejne barierki, strzegàce dost´pu do Placu Êw. Piotra. – Pomog∏a tu pewna
mi´dzynarodowa solidarnoÊç s∏u˝b mundurowych – uÊmiecha si´ pan kapitan.
– W∏oscy karabinierzy rozpoznali w mojej granatowo-czerwonej apaszce, bar-
wach batalionu z Lublina, swoje barwy s∏u˝bowe i pomyÊleli, ˝e polscy czo∏giÊci
to polscy odpowiednicy w∏oskich carabinieri. – Po drodze do∏àczy∏y do nas trzy
panie – opowiada kpt Âcibor. – Oko∏o 21 doszliÊmy do placu, gdzie by∏ park.
Tam zatrzymaliÊmy si´ na nocleg, bo wszystkie bramki by∏y ju˝ pozamykane. Ra-
zem z nami by∏a tam grupa pielgrzymujàca z ksi´dzem oraz oko∏o 40 górali.
StaliÊmy z nimi w takiej strefie buforowej, niedaleko Placu Êw. Piotra…
– Zas∏ugi pana kapitana sà wielkie. Chyl´ czo∏a – uzupe∏nia przys∏uchujàcy si´
rozmowie mjr Kwiatkowski. Górali te˝ przeprowadzi∏…
– Oko∏o pierwszej w nocy (z czwartku na piàtek – E.J.) – opowiada kpt. Prze-
mys∏aw Âcibor – dodam, ˝e kocham góry – Górale podeszli do mnie i powie-
dzieli: chcemy dla pana kapitana zagraç. Co mamy graç?...

To by∏o oczywiste. To by∏o przede wszystkim dla Niego. Gdy pod w∏oskim nie-
bem rozleg∏o si´ „Góralu, czy Ci nie ˝al?“ zgromadzeni w parku nagle prze-
rwali Êpiewy, modlitwy i wstali, podchodzili do nas. – Góralki p∏aka∏y, pani 
redaktor z I programu TVP p∏aka∏a, wszyscy byli wzruszeni – mówi kpt. Âcibor.
To wszystko jeszcze ˝yje, jeszcze takie Êwie˝e. Prze˝ycia tak intensywne, tak trud-

no, zw∏aszcza m´˝czyznom, o nich mówiç.
– Trudno znaleêç w∏aÊciwe s∏owa, jedno jest pewne: to by-
∏a podró˝ ˝ycia – dodaje kpt. Âcibor.
– Najbardziej poruszajàcy, dla mnie osobiÊcie, by∏ moment,
gdy przyjmowa∏em na Placu Êw. Piotra Komuni´ Êw. Patrzy-
∏em w okna papieskie i w tym momencie  uÊwiadomi∏em so-
bie, ˝e to tam, za nimi umiera∏. Zrobi∏o mi si´ smutno…
– Zresztà ca∏y czas smutek przeplata∏ si´ z jakàÊ wewn´trz-
nà radoÊcià, ˝e tu jesteÊmy, ˝e zrobiliÊmy to dla Niego 
– mówi Pan Kapitan, któremu OpatrznoÊç przydzieli∏a 
w tych niezapomnianych dniach rol´ „przewodnika górali”. 
No i przede wszystkim to wielki zaszczyt, ˝e mogliÊmy 
Ojcu Êw. w imieniu Wojsk Làdowych z∏o˝yç ostatni ho∏d.

Trafiç za krzy˝em
– Ciesz´ si´, ˝e sà tu z nami zarówno oficerowie, podofi-
cerowie, ˝o∏nierze i pracownicy wojska – mówi mjr Kwiat-
kowski z Bydgoszczy. – W czasie tych podnios∏ych uroczy-
stoÊci mogliÊmy si´ znowu poczuç razem, zrozumieç jak
wa˝ne jest to, co nas ∏àczy jako naród. Jeszcze raz uÊwia-
domiç sobie, jak wa˝ny jest ten puls religijno-patriotyczny
w naszych trudnych dziejach. To przecie˝ Jan Pawe∏ II cià-
gle nam przypomina∏ w swoim nauczaniu o roli tradycji 
w ˝yciu narodu polskiego. Zw∏aszcza naszego narodu 
– dzieli si´ swoimi refleksjami z tej pielgrzymki mjr Piotr
Kwiatkowski.

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Dzi´kuj´, ˝e nauczy∏eÊ mnie wiary w to, ˝e Pan Jezus kocha nas, choç jesteÊmy jak panny, którym 
zabrak∏o oliwy i jak uczniowie z Emaus, którzy nie rozpoznali Najwy˝szego... Hanna Kamiƒska

Âpiewy i modlitwy towarzyszy∏y m∏odym pielgrzymom z ca∏ego Êwiata w oczekiwaniu
na uroczystoÊci pogrzebowe

Na Placu Êw. Piotra nie zabrak∏o rodaków zza oceanu

Fo
t. 

Sz
ym

on
 G

rz
yw

ac
z

Fo
t. 

Ja
ro

s∏
aw

 J
ez

ie
rs

ki



16-30 kwietnia 2005 9

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Kochany Ojcze Âwi´ty
Niestety nie spotkamy si´ w Kolonii, ale to nic, przecie˝ jesteÊ w moim sercu i mojej pami´ci. Dzi´kuj´ Ci
za to, co zrobi∏eÊ dla Polski i dla nas Twoich rodaków. Dzi´kuj´ Ci tak˝e za ˝yczenia wielkanocne, które
mi przes∏a∏eÊ (w odpowiedzi na mój list).
Dzi´kuj´ Dorotka Mossakowska

Wielu ˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej, uczestniczàcych w pielgrzymce na papieski
pogrzeb, po raz pierwszy w swoim ˝yciu wyjecha∏o za granic´. Tak jak to by∏o
w przypadku szer. Marka Rawy, s∏u˝àcego w 1. Pu∏ku Artylerii w Ciechanowie.
I to w∏aÊnie jego i jego 6 kolegów spotka∏o w Rzymie wielkie szcz´Êcie. Tylko im
uda∏o si´, przed samym zamkni´ciem Bazyliki, pomodliç si´ przed spoczywajà-
cym na katafalku w Kaplicy Sykstyƒskiej Ojcem Êw.
– SzliÊmy przed siebie, na wyczucie, bo tak naprawd´, nie wiedzieliÊmy gdzie iÊç.
Po drodze do∏àczy∏y do nas trzy panie, które spyta∏y, gdzie idziemy – opowiada
szer. Marek Rawa. – My, ˝e chcemy do Bazyliki, po˝egnaç si´ z Ojcem Êw. Do-
szliÊmy do pierwszych barierek, ale w∏oscy policjanci nie chcieli nas przepuÊciç.
Pokazali tylko, ˝e trzeba iÊç w g∏àb tunelu, za nim jest jakieÊ przejÊcie. Za tune-
lem spotkaliÊmy ksi´˝y, którzy powiedzieli, ˝e te˝ tam idà. PrzeszliÊmy przez ga-
ra˝e. Zobaczyli to inni Polacy i pociàgn´li za nami. Zebra∏o si´ nas ok. 30, 40
osób. JesteÊmy ju˝ na Placu Êw. Piotra, gdy znowu zatrzymujà nas policjanci;
ksi´˝a proszà, ˝eby nas wpuÊcili, ale oni twardo, ˝e ju˝ za póêno, bo s∏u˝by po-
rzàdkowe sprzàtajà i zamykajà wejÊcie na plac. I wtedy – sam si´ zdziwi∏em,
skàd si´ zjawi∏ – podszed∏ jakiÊ pan i powiedzia∏, ˝e zna w∏oski i ˝e pomo˝e nam
przejÊç. PoszliÊmy za nim; podszed∏ do policjanta, a ten otworzy∏ nam bramk´.
My… flaga w gór´ i biegiem… do nast´pnej zamkni´tej bramki. To ju˝ koniec,
a tak blisko ju˝ doszliÊmy – pomyÊleliÊmy. B∏agamy policjanta: to nasz Papie˝ 
– Polak. W tym momencie podbiega jakiÊ ochroniarz i otwiera bram´… Po˝egna-
liÊmy si´ z Papie˝em. ByliÊmy szcz´Êliwi. Nie zapomn´ tego nigdy – opowiada
m∏ody ˝o∏nierz, który jeszcze nie mo˝e uwierzyç, ˝e to zdarzy∏o si´ naprawd´.
Tej nocy Rzym nie spa∏. Co chwila ulicami miasta przemyka∏y grupy pielgrzy-
mów z flagami. Z plakatów na murach uÊmiecha∏ si´ Jan Pawe∏ II: Grazie – mó-
wi∏y miastu i Êwiatu – Rzym op∏akuje i czci…
W∏osi pozdrawiali grupki polskich ˝o∏nierzy z dumnie powiewajàcymi flagami:
– Viva Polonia – wznosili okrzyki.
Tak – potwierdza kpt. Âcibor – byliÊmy dumni, ˝e nosimy polski mundur.
Gdy szer. Rawa z kolegami wracali pe∏ni wra˝eƒ z Bazyliki Êw. Piotra na nocleg
do Circo Massimo, spotkali Polk´, która mieszka∏a w Rzymie. By∏a ich cicerone,
zwiedzili najstarszà cz´Êç wiecznego miasta. Marek kupi∏ pamiàtki dla mamy.
– W okolicach Colosseum – opowiada szer. Marek Rawa – zobaczyliÊmy pro-
cesj´ z lampionami. Do∏àczyliÊmy do Drogi Krzy˝owej. To przecie˝ tu chodzi∏
Ojciec Êw. w Wielkie Piàtki – powiedzia∏a nasza przewodniczka. 
Nawet nie wiedzieliÊmy, ˝e Droga Krzy˝owa koƒczy∏a si´ na Circo Massimo.
A tam chcieliÊmy przecie˝ dojÊç.

Medialni
Ludzie Êwiatowych mediów odpowiedzieli Janowi Paw∏owi II w tych dniach mi-
∏oÊcià. Czyli s∏u˝bà, ofiarnoÊcià, która si´ nie oszcz´dza. Na Placu Êw. Piotra,
na Circo Massimo trwali z kamerami, z aparatami, laptopami, komórkami 
– ca∏ym tym cyfrowym oprzyrzàdowaniem wspó∏czesnego dziennikarstwa. I by-
liÊmy Êwiadkami jeszcze jednego cudu. Nawet ci najbardziej zdystansowani,
krytyczni komentatorzy przemówili j´zykiem mi∏oÊci. A nawet, gdy zabrak∏o
s∏ów, bo wi´z∏y w gardle, mówili jeszcze wymowniej…

– Niedaleko miejsca, gdzie staliÊmy, na podwy˝szeniu, przy pomniku na via
Concilliazione, skàd widzieliÊmy g∏owy paƒstw, by∏o mnóstwo dziennikarzy chy-
ba najwi´kszych agencji Êwiatowych – mówi szer. Marcin Szymczyk. Fotografo-
wa∏a nas np. reporterka z New York Timesa. Jako mundurowi wyró˝nialiÊmy si´
w t∏umie, wi´c kierowali na polskich ˝o∏nierzy kamery i obiektywy.
Gdy szer. Mariusz Piech poszed∏ do Komunii Êw.: – ukl´knà∏em do modlitwy 
i zosta∏em dos∏ownie otoczony przez 5 fotoreporterów. MyÊl´, ˝e Ojciec Êw. by∏-
by zadowolony z postawy polskich ˝o∏nierzy – mówi Mariusz.
˚o∏nierze, którzy uroczystoÊç pogrzebowà prze˝ywali na Circo Massimo, ju˝ ra-
no w piàtek, przed pogrzebem, mogli kupiç w∏oskie gazety ze swoimi zdj´cia-
mi na czo∏ówkach. 
– Ojciec Êw. – mówi kpt. Âcibor – po∏àczy∏ nas  Polaków, nad swojà trumnà,
znowu poczuliÊmy si´ solidarni. – Gdy ju˝ odchodziliÊmy z Placu Êw. Piotra po
pogrzebie, zaÊpiewaliÊmy kilka piosenek religijnych, a na koniec „Jeszcze Pol-
ska nie zgin´∏a“. I wszystkie bia∏o-czerwone flagi posz∏y w gór´, Polacy stawali
i przy∏àczali si´ do Êpiewu...
Nie ma solidarnoÊci bez mi∏oÊci – upomina∏ nas jeszcze tak niedawno.

***
Stan´∏a przy naszym kocu, rozciàgni´tym na trawie Circo Massimo z zatkni´ty-
mi obok polskimi flagami krucha trzydziestolatka z elegancko ubranà dziew-
czynkà. Zapyta∏a nieÊmia∏o, czy mo˝e si´ przysiàÊç.

By∏a Polkà, która od 7 lat mieszka∏a w Rzymie. 
– Mojej córeczce Jan Pawe∏ II udziela∏ I Komunii
Êw. – wyzna∏a z matczynà dumà. Dziewczynka 
z wielkà powagà wpatrywa∏a si´ w ekran telebi-
mu…
Gdy mali górale podeszli do g∏ównego cele-
bransa, Kardyna∏a Ratzingera w procesji z dara-
mi, Rzymianka z Polski nachyli∏a si´ w moim kie-
runku. Po jej policzkach p∏yn´∏y ∏zy.
Zacz´∏a t∏umaczyç s∏owa w∏oskiego komentato-
ra: Jan Pawe∏ II bardzo kocha∏ swój naród – mó-
wi∏ w∏oski dziennikarz – dawa∏ temu wyraz od
poczàtku swojego pontyfikatu a˝ po testament…
Polacy zgromadzeni na tej uroczystoÊci tworzà
jakby ram´ do portretu papie˝a – powiedzia∏.
UÊciska∏yÊmy si´ na po˝egnanie. 
Polacy – nieznajomi, ale jak˝e bliscy. I to On
nam o tym przypomnia∏. I Ona – Królowa Polski,
Panna Âwi´ta, co Jasnej broni Cz´stochowy. To
do Niej nas poprowadzi∏, do kaplicy Cudowne-
go Obrazu na koniec tej pielgrzymki. 
Tu zawsze by∏ i jest u siebie. W Domu.

El˝bieta Szmigielska-Jezierska

W ogromnej kolejce, aby oddaç ostatni ho∏d zmar∏emu Papie˝owi

Msza Êw. pogrzebowa
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W kraju i na misjach

Wojsko Polskie ˝egna Ojca Âwi´tego

1 kwietnia 2005 roku, w samo po∏ud-
nie, pracownicy Kurii Polowej Wojska
Polskiego, Redakcji „Naszej S∏u˝by“
oraz pracownicy Caritas Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego modlili si´
w intencji Jana Paw∏a II. 

W zwiàzku z nap∏ywajàcymi informacjami
odnoÊnie pogorszenia si´ stanu zdrowia
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II pracownicy
Kurii Polowej Wojska Polskiego oraz pra-
cownicy „Caritas” zebrali si´ w kaplicy do-
mowej Sióstr Pallotynek przy Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego na modlitw´ 
w intencji Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II.
Odmówiono modlitw´ „Regina coeli” oraz
dziesiàtek ró˝aƒca Êwi´tego. 
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, z Bi-
skupem Polowym gen. bryg. Tadeuszem
P∏oskim, Ksi´˝mi Kapelanami, Siostrami
Zakonnymi oraz wiernymi towarzyszyli Oj-
cu Âwi´temu ufnà, pe∏nà wiary, nadziei 
i mi∏oÊci modlitwà.
Tego samego dnia w  Katedrze Polowej
Wojska Polskiego Biskup Polowy gen. bryg.
Tadeusz P∏oski celebrowa∏ Msz´ Êw. w in-
tencji Jana Paw∏a II. We Mszy Êw. uczestni-
czy∏y Najwy˝sze W∏adze Rzeczypospolitej
Polskiej. 
W kazaniu Biskup Polowy WP ukaza∏ rol´,
jakà Ojciec Âwi´ty odegra∏ w dziejach
Êwiata, Europy, KoÊcio∏a powszechnego 
i KoÊcio∏a w Ojczyênie. Przypomnia∏, ˝e
Ojciec Âwi´ty jest synem oficera i zosta∏
ochrzczony przez kapelana wojskowego
Franciszka ˚aka. Jan Pawe∏ II – podkreÊli∏
Biskup P∏oski – to wyjàtkowa postaç prze-
∏omu wieków.
We Mszy Êw. uczestniczy∏y Najwy˝sze W∏a-
dze Rzeczypospolitej Polskiej: Zwierzchnik
Si∏ Zbrojnych RP – Aleksander KwaÊniewski,
Premier Rzàdu RP – Marek Belka, Przedsta-
wiciele Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
oraz Ministrowie. Byli obecni przedstawicie-
le Wojska Polskiego: Zast´pca Szefa Sztabu
Generalnego – gen. broni Mieczys∏aw Cie-

niach, Dowódca Wojsk Làdowych – gen.
broni Edward Pietrzyk oraz liczni ˝o∏nie-
rze ró˝nych formacji. W modlitwie wzi´∏o
udzia∏ wielu mieszkaƒców Stolicy.
Katedra Polowa Wojska Polskiego sta∏a si´,
podobnie jak inne Êwiàtynie w Polsce,
miejscem nieustannej modlitwy za Jana
Paw∏a II. Wielu mieszkaƒców Stolicy prze-
chodzàc przed Katedrà zatrzymywa∏o si´
przed popiersiem Jana Paw∏a II i tablicami
umieszczonymi na frontonie Êwiàtyni. Za-
p∏on´∏y znicze. Wierni sk∏adali wiàzanki
kwiatów. 
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego
umieszczono Ksi´g´ Kondolencyjnà, w któ-
rej nawiedzajàcy Êwiàtyni´ mieli mo˝liwoÊç
dokonania wpisu. 
Gen. broni Edward Pietrzyk – Dowódca
Wojsk Làdowych i gen. bryg. Bogus∏aw Pa-
cek – Komendant
G∏ówny ˚andar-
merii Wojskowej
uczestniczyli 4 kwie-
tnia we Mszy Êw. 
w intencji zmar∏ego
Ojca Âwi´tego Ja-
na Paw∏a II sprawo-
wanej pod prze-
wodnictwem Bisku-
pa Polowego WP
gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego w Kate-
drze Polowej w War-
szawie. Po zakoƒ-
czonej Eucharystii
Genera∏owie po-
dzielili si´ osobisty-
mi refleksjami zwià-
zanymi z Osobà
Papie˝a. 
Gen. broni Edward
Pietrzyk powiedzia∏,
˝e Jan Pawe∏ II 
by∏ jednym z naj-
wi´kszych Polaków
w naszej historii.

Wspomina∏, ˝e wiadomoÊç o wyborze
Kard. Karola Wojty∏y na Papie˝a zasta∏a go
16 paêdziernika 1978 r. w Leningradzie.
„Z mojà ˚onà obchodziliÊmy rocznic´ Êlu-
bu. W restauracji podszed∏ do nas rosyjski
kelner i powiedzia∏: „Ja was pozdrawljaju
ot imieni polskowo Papy”. – przekaza∏ nam
pozdrowienia z okazji wyboru Kard. Wojty-
∏y na Papie˝a. W czasie jego Pontyfikatu
ulega∏o przewartoÊciowaniu moje g∏´boko
religijne spojrzenie na t´ charyzmatycznà
postaç” – wyzna∏ gen. broni Pietrzyk. Do-
da∏, ˝e ogromnà rol´ odegra∏o w jego ˝y-
ciu spotkanie Jana Paw∏a II z Wojskiem Pol-
skim w Zegrzu Pomorskim w 1991 r. 
„Wa˝nym by∏ dla mnie równie˝ fakt, ˝e Pa-
pie˝ cz´sto przypomina∏ swoje koneksje 
z wojskiem – jego Tata by∏ oficerem, a Ka-
rol Wojty∏a zosta∏ ochrzczony przez kapela-
na wojskowego. Na pewno b´dzie nam
Go bardzo brakowa∏o – wyzna∏. Mnie bar-
dzo wzruszy∏a wczorajsza Liturgia Mszy 
Êw. sprawowana w akademickim koÊciele
Êw. Anny o pó∏nocy. 
Gen. bryg. Bogus∏aw Pacek powiedzia∏, ˝e
sà to trudne dni i chwile dla wszystkich Po-
laków, niezale˝nie od tego, czy chodzi w
mundurze, czy nie. „Jest to ogromna tra-
gedia, wielki smutek, wielki ˝al i czuje si´
coÊ takiego, jak w chwili, kiedy cz∏owiek

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Nikt na tym Êwiecie nie kocha∏ nas tak jak Ty.
Nikt nie zbli˝y∏ nas tak do Boga.
Postaramy si´ sprostaç Twoim zadaniom 
i ˝yç zgodnie z Twoim s∏owem.

Zawsze kochajàca Ci´ m∏odzie˝

˚adne z polskich miast nie pozosta∏o oboj´tne na Êmierç Jana
Paw∏a II. Poni˝ej przedstawiamy relacje z kilku miejsc w kraju i za
granicà, gdzie ˝o∏nierze sk∏adali ho∏d Ojcu Âwi´temu. Na ∏amach
czasopisma nie mogliÊmy zamieÊciç wszystkich relacji. Wszystkie
zamieÊciliÊmy na stronach internetowych Ordynariatu, w dziale
wiadomoÊci pod adresem: http://www.ordynariat.opoka.org.pl.

Warszawa
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traci kogoÊ najbli˝szego. Wiele lat temu
zmar∏ mi Ojciec. By∏a to pierwsza, tak bli-
ska mi osoba, która zmar∏a w mojej Rodzi-
nie. Prze˝ywa∏em to ogromnie. DziÊ ten
˝al, który jest we mnie, przypomina mi
tamten ˝al – ˝al po utracie osoby mi naj-
bli˝szej” – wyzna∏. 
Poza Katedrà, pl. Pi∏sudskiego i koÊcio∏em
akademickim Êw. Anny, wokó∏ których
koncentrowa∏y si´ myÊli i modlitwy war-
szawiaków, równie˝ w Pa∏acu Prezydenc-
kim uczczono pami´ç o Ojcu Âwi´tym.
Krótko po otrzymaniu wiadomoÊci o
Êmierci Jana Paw∏a II w siedzibie prezy-
denta odby∏a si´ krótka uroczystoÊç po˝e-
gnania, w której, poza prezydentem wzi´-
∏y udzia∏ najwy˝sze w∏adze z premierem
Markiem Belkà, marsza∏kami Sejmu i Se-
natu, Nuncjuszem Stolicy Apostolskiej 
w Polsce abp. Józefem Kowalczykiem,
Dziekanem Korpusu Dyplomatycznego. 
Po przejmujàcych, po˝egnalnych s∏owach,
przed przepasanym kirem portretem Pa-
pie˝a, zapalono Êwiece.
5 kwietnia Ks. p∏k Jan Domian, Kapelan
przy Urz´dzie Prezydenta RP, odprawi∏
Msz´ Êw. w kaplicy Pa∏acu Prezydenckiego
w intencji Êp. Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. 
We Mszy Êw. udzia∏ wzi´li: Ma∏˝onka Pana
Prezydenta Jolanta KwaÊniewska, Ministro-
wie Kancelarii Prezydenta RP oraz licznie
przybyli pracownicy Kancelarii. 

Tego samego dnia, na pl. Pi∏sudskiego od-
by∏a si´ Msza Êwi´ta z udzia∏em ponad
200 tysi´cy wiernych. Wzi´li w niej czynny
udzia∏ ˝o∏nierze z Garnizonu Warszawa.
Przed Eucharystià odby∏ si´ przemarsz
wojsk z Katedry na miejsce sprawowania
Eucharystii.
7 kwietnia kadra dowódcza, z gen. broni
Edwardem Pietrzykiem na czele, kadra za-
wodowa oraz pracownicy cywilni Wojsk Là-
dowych oddali ho∏d Ojcu Âwi´temu Jano-
wi Paw∏owi II na Cytadeli w Warszawie.
Uroczysty apel odby∏ si´ przed Kaplicà pw.
Âwi´tego Ducha na terenie koszar wojsko-
wych. Modlitwom przewodniczy∏ Biskup Po-
lowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski. 
Gen. broni Edward Pietrzyk wraz z Bisku-
pem Polowym gen. bryg. Tadeuszem P∏o-
skim oddali ho∏d sztandarowi. Spotkanie
rozpocz´∏o odegranie Hymnów Watykanu 
i Rzeczypospolitej Polskiej. 
P∏k Lech Pietrzak wprowadzi∏ zebranych do
uroczystej modlitwy. Odczyta∏ fragment
utworu „MyÊlàc Ojczyzna” Karola Wojty∏y 
i przypomnia∏ fragment homilii Ojca Âwi´-
tego Jana Paw∏a II wyg∏oszonej 2 czerwca
1991 r. podczas spotkania z Wojskiem Pol-
skim w Zegrzu Pomorskim. 
Biskup P∏oski podczas apelu przypomnia∏
spotkania Jana Paw∏a II z wojskiem w ciàgu
ca∏ego pontyfikatu Papie˝a Polaka. Biskup
wraz z ˝o∏nierzami i pracownikami wojska

podzi´kowa∏ zmar∏emu Rodakowi za reak-
tywowanie Ordynariatu Polowego, spotka-
nie z wojskiem w Zegrzu Pomorskim, beaty-
fikacj´ kapelana ks. kmdra W∏adys∏awa
Miegonia i spotkanie w Sandomierzu, za
Jubileusz Wojska i Policji w Rzymie oraz za
swojà nominacj´ w dniu 16 paêdziernika
2004 roku na Biskupa Polowego. Za te wy-
darzenia zebrani dzi´kowali s∏owami:
„Dzi´kujemy Tobie, Ojcze Âwi´ty”. 
Delegacja Wojsk Làdowych wraz z Bisku-
pem Polowym gen. bryg. Tadeuszem P∏o-
skim, Wikariuszem Generalnym – ks. p∏k.
S∏awomirem ˚arskim i Sekretarzem Bisku-
pa Polowego – ks. mjr. Janem Osiƒskim
z∏o˝y∏a przed portretem Jana Paw∏a II za-
palone znicze. 
We wn´trzu Kaplicy pw. Âw. Ducha Dowód-
ca Wojska Làdowych – gen. broni Edward
Pietrzyk oraz Biskup Polowy gen. bryg. Ta-
deusz P∏oski oddali ho∏d ˝o∏nierzom, którzy
zgin´li podczas pe∏nienia s∏u˝by na mi-
sjach.
Gen. broni Pietrzyk podzi´kowa∏ wszystkim
zebranym za modlitw´, zapewniajàc, ˝e
s∏owa Jana Paw∏a II pozostanà na zawsze
w sercach ˝o∏nierzy. 
Po zakoƒczonym apelu kadra i pracownicy
wojska podchodzili spontanicznie do por-
tretu zapalajàc przyniesione znicze i zatrzy-
mujàc si´ na chwil´ modlitwy.

zjk/rch

W dniach poprzedzajàcych pogrzeb
Jana Paw∏a II KoÊció∏ Garnizonowy
pw. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego by∏ 
ca∏y czas otwarty dla parafian, którzy
przychodzili, by pomodliç si´ choç
przez chwil´ przed portretem zmar∏e-
go Papie˝a Polaka. Podobnie by∏o 
w wielu innych Êwiàtyniach garnizo-
nowych. 

Ju˝ w Êrod´ rano, 6 kwietnia w sali gimna-
stycznej miejscowej szko∏y wikariusz rem-
bertowskiej parafii wojskowej ks. kpt. Miro-
s∏aw Kurjaniuk odprawi∏ Msz´ Êw. w inten-
cji Jana Paw∏a II, w której uczestniczyli
uczniowie i grono pedagogiczne. 
Tego samego dnia o godz. 18 ksi´˝a ka-
pelani, proboszcz p∏k Krzysztof Wyl´˝ek 
i ks. kpt. Miros∏aw Kurjaniuk, odprawili
Msz´ Êw. za Ojca Âw. Ta Eucharystia by∏a
szczególnie pragnieniem serc oficerów Wy-
dzia∏u Wojsk Làdowych Akademii Obrony
Narodowej, którzy równie˝ czynnie wzi´li
udzia∏ w Liturgii S∏owa. Delegacja z tego
wydzia∏u AON z∏o˝y∏a te˝ wiàzank´ kwia-
tów przed portretem z ˝a∏obnym kirem,
przed którym pali∏y si´ lampki przyniesione
przez parafian.

W dzieƒ pogrzebu Jana Paw∏a II, 
8 kwietnia, w piàtek o godz. 18 
w ma∏ym rembertowskim koÊciele
zabrak∏o miejsca dla wszystkich;
cz´Êç parafian sta∏a na placyku
przed Êwiàtynià. W czasie Mszy Êw.
odczytane zosta∏y m.in. fragmenty
przedostatniej ksià˝ki Jana Paw∏a II
„Wstaƒcie, chodêmy” o powo∏aniu
do kap∏aƒstwa Chrystusowego. 
Po Mszy Êw. wojskowi wierni wzi´-
li udzia∏ w nabo˝eƒstwie z Litanià
do Wszystkich Âwi´tych. 
O godz. 21 rozpoczà∏ si´ Apel Ja-
snogórski po∏àczony z rozwa˝a-
niami opartymi na nauczaniu
zmar∏ego Papie˝a o Maryi – Oto
Matka Twoja.
Nast´pnie parafianie poprowa-
dzili Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo-
˝ego, przerwanà o godz. 21.37.
W tym momencie, w chwili Êmier-
ci Papie˝a, w Êwiàtyni zgas∏y Êwia-
t∏a i rozleg∏o si´ bicie dzwonów.
Po wybrzmieniu g∏osu dzwonów,
wierni dokoƒczyli przerwanà Ko-
ronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego. 

KwEj

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Ojcze Âwi´ty ja Ci´ tak mocno kocha∏am a Ty odszed∏eÊ! Wiem, ˝e ka˝dy musi odejÊç, ale dlaczego tak 
wczeÊnie. Mo˝e ta godzina, o której odszed∏eÊ coÊ znaczy∏a. Wiem, ˝e Ty jesteÊ z Nami tylko troch´ 
wy˝ej. W domu Ojca. Ja b´d´ si´ modliç za Ciebie i nigdy o Tobie nie zapomn´.

Ania Orzechowska 12 lat

Rembertów
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Nie by∏o w tych dniach miasta w Pol-
sce, gdzie nie odbywa∏yby si´ Msze
Êwi´te w intencji Ojca Âwi´tego. Rów-
nie˝ Garnizon Gliwicki uczci∏ pami´ç
Jana Paw∏a II. UroczystoÊç odby∏a si´ 
7 kwietnia 2005 r. ˚o∏nierze z 6. Bata-
lionu Desantowo-Szturmowego uczest-
niczyli w programie przygotowanym
przez kadr´ wychowawczà. 

Wszyscy zebrani mogli zobaczyç prezenta-
cj´ multimedialnà przygotowanà przez ks.
kpt. Stanis∏awa Garbacika. Najwa˝niejszà
cz´Êç stanowi∏ film zawierajàcy przes∏anie
dla „ludzi w mundurach”. 
W uroczystoÊci brali czynny udzia∏ ˝o∏nierze,
którzy recytowali poezj´ oraz te fragmenty
przemówieƒ Jana Paw∏a II, które sà szcze-
gólnie bliskie sercu ka˝dego polskiego ˝o∏-
nierza. Wspólne spotkanie zosta∏o zakoƒ-
czone modlitwà w intencji Ojca Âwi´tego.
Nast´pnie ˝o∏nierze wraz z dowódcami po-
szczególnych jednostek oraz pracownikami
cywilnymi wzi´li udzia∏ we Mszy polowej, któ-
rà odprawi∏ ks. pp∏k Stefan Zdasienia, homi-
li´ wyg∏osi∏ ks. kpt. Stanis∏aw Garbacik.

7 kwietnia 2005 r. o godzinie 20 na Placu
Krakowskim w Gliwicach odby∏a si´ Msza
Êwi´ta odprawiona w intencji Ojca Âwi´te-
go. Koncelebrowa∏ jà ordynariusz diecezji
gliwickiej, ks. bp Jan Wieczorek. W tej wie-
czornej Eucharystii uczestniczy∏o ok. 50 tys.

mieszkaƒców Gliwic i okolicznych miejsco-
woÊci. We Mszy bra∏ te˝ udzia∏ dowódca 
z 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego
mjr Krzysztof Tytko, poczet sztandarowy,
˝o∏nierze. 
Mieszkaƒcy miasta równie˝ gromadzili si´
przed koÊcio∏em garnizonowym pw. Êwi´tej
Barbary zapalajàc znicze i sk∏adajàc kwiaty
przy popiersiu Jana Paw∏a II. Gliwiczanie
nie wstydzili si´ ∏ez i nie ustawali w modli-
twach za dusz´ Ojca Âwi´tego. Dali wyraz
tego, ˝e s∏owa Jana Paw∏a II zawsze by∏y, sà
i b´dà g∏´boko zachowane w ich sercach. 
W roku 2002 Papie˝ skierowa∏ do wiernych
nast´pujàce s∏owa: „Prosz´: nie ustawajcie
w modlitwie (za mnie) za ˝ycia mojego i po
Êmierci…”. Ten jedyny pomnik Ojca Âwi´te-
go w Gliwicach zosta∏ umieszczony przy ko-
Êciele dzi´ki staraniom poprzedniego pro-
boszcza ks. mjr Leonarda Sadowskiego.

S.G.

Dnia 8 kwietnia 2005 roku w dzieƒ po-
grzebu Ojca Âwi´tego w KoÊciele Gar-
nizonowym w Kielcach o godz. 8.00
zosta∏a odprawiona Msza Êw. z cere-
monia∏em wojskowym w intencji duszy
Êp. Jana Paw∏a II, której przewodniczy∏
ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski.

W Eucharystii wzi´li udzia∏ bardzo licznie
przedstawiciele spo∏ecznoÊci mundurowej
z pocztami sztandarowymi: Wojsko z kom-
panià honorowà, Stra˝ Graniczna, Policja,
Stra˝ Po˝arna, Kombatanci z ró˝nych or-
ganizacji oraz Harcerze.
Dzi´ki pp∏k. Jerzemu Kucharskiemu – Ko-
mendantowi Centrum Szkolenia na Potrze-
by Si∏ Pokojowych z Bukówki oraz p∏k. dypl.
Józefowi Kisielnickiemu zosta∏a wystawio-
na kompania honorowa. W uroczystoÊci
wzi´li udzia∏ m.in. parlamentarzyÊci woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego, przedstawiciele
w∏adz wojewódzkich i miejskich w Kielcach
na czele ze Zbigniewem BanaÊkiewiczem 
– starostà kieleckim oraz licznie przybyli
parafianie.
Na rozpocz´cie Mszy Êw. zosta∏a odÊpie-
wana ulubiona pieÊƒ Jana Paw∏a II „Barka”

przez pana organist´ Stanis∏awa Biskupa,
któremu po mistrzowsku kompaniowa∏a
na skrzypcach pani mgr Beata Misztal.
S∏u˝b´ przy o∏tarzu pe∏nili p∏k Franciszek
Fidor wraz z kpt. Paw∏em Baranowiczem.
Natomiast okolicznoÊciowà homili´ wyg∏o-
si∏ ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski.
Po zakoƒczeniu Eucharystii przed koÊcio-
∏em przy krzy˝u misyjnym, na którym zosta∏

zawieszony portret Jana Paw∏a II, z∏o˝ono
kwiaty, zapalono znicze i lampiony, a tak˝e
mo˝na by∏o wpisaç si´ do Ksi´gi Kondo-
lencyjnej, która obecnie znajduje si´ w ko-
Êciele na stoliku obok portretu Ojca Âwi´-
tego przyozdobionego bardzo du˝à iloÊcià
kwiatów, przede wszystkim bia∏o-czerwo-
nymi ró˝ami. 

K.T.

MyÊli z ksi´gi kondolencyjnej Katedry Polowej:
Ukochany Ojcze Âwi´ty,
By∏eÊ dla mnie autorytetem – i nadal b´dziesz.
Mówi∏eÊ pi´knymi s∏owami, które na zawsze zostanà w pami´ci, 
w moim sercu.
Te s∏owa przekazywa∏y nam nauk´ i za ka˝dym razem, 
gdy je s∏yszymy, odnajdujemy w Nich coÊ. Moim marzeniem
by∏o spotkaç Ci´ na Dniach M∏odzie˝y. „˚egnamy Ci´ Alleluja“.
Pokaza∏eÊ nam, jak „Pi´knie ˝yç i pi´knie umieraç“.

Anna B∏a˝ejczyk

Kielce

Gliwice
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Informacja o Êmierci papie˝a Jana
Paw∏a II spowodowa∏a wÊród ˝o∏nierzy
Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po-
∏udnie smutek i zadum´. W sobot´ do
póênej nocy do kaplicy w bazie Echo
przychodzili ˝o∏nierze, by w skupieniu
modliç si´ za spokój duszy Ojca Âwi´-
tego. Wspólnie z nimi kapelan dywizji
ks. pp∏k Waldemar Rawiƒski odmówi∏
Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego. ˚o∏-
nierze nie kryli ∏ez. 

Najbardziej utkwi∏o mi w pami´ci – wspo-
mina pp∏k Wies∏aw Marsza∏ek (34 BKPanc)
– spotkanie z Janem Paw∏em II podczas je-
go pielgrzymki na poczàtku lat 90-tych. Ja-
ko m∏ody wówczas oficer uczestniczy∏em 
w ca∏onocnym czuwaniu na lotnisku w Ze-
grzu Pomorskim. Rankiem byliÊmy zm´czeni
i przemarzni´ci, ale kiedy Papie˝ przyby∏ 
i przemówi∏ do nas ˝o∏nierzy, poczu∏em 
w sobie si∏´. Zrozumia∏em, ˝e ten cz∏owiek
naucza nas wszystkich, ale ka˝dy z osobna
znajduje s∏owa dla siebie. Teraz pozosta∏o
nam tylko wracaç do jego nauk i zrozumieç
ich sens. 
Na znak ˝a∏oby w bazach Wielonarodowej
Dywizji opuszczono do po∏owy masztów
polskie flagi narodowe, które powiewajà 
w ka˝dym miejscu, gdzie s∏u˝à i mieszkajà
polscy ˝o∏nierze. 
W niedziel´ o godzinie 10.00 w kaplicy
polowej pod wezwaniem Êw. Judy Tade-
usza w bazie Echo odby∏a si´ Msza Êwi´ta
za spokój duszy Jana Paw∏a II. Ksiàdz ka-
pelan wezwa∏ uczestników Mszy do zadu-
my i modlitwy w intencji papie˝a. 
W bazie Echo zosta∏a wystawiona ksi´ga
kondolencyjna, do której wpisywaç si´ mo-
˝e ka˝dy, kto chce wyraziç swoje uczucia

po Êmierci Ojca Âwi´tego. WÊród wielu
wpisów do ksi´gi znajdujà si´ równie˝ wpi-
sy przedstawicieli irackich w∏adz lokalnych,
mi´dzy innymi przewodniczàcego Rady
prowincji Babil i Qadisiyah oraz Guberna-
tora prowincji Wasit, którzy w dniu 4 kwiet-
nia odwiedzili baz´ Echo. 
Nie mia∏em okazji spotkaç si´ z papie˝em –
mówi pp∏k Dariusz Pochwatka (10BKPanc)
– i bardzo ˝a∏uj´. Ka˝dy z nas traktowa∏ Oj-
ca Âwi´tego jak najbli˝szego sobie cz∏owie-
ka. Odczuwam ból i smutek. Nie mog´
ukryç wzruszenia, nawet teraz trudno mi 
o tym mówiç. 
W czwartek 7 kwietnia o godzinie 21.00 
w kaplicy dywizyjnej odby∏ si´ Apel Jasno-
górski w intencji Jana Paw∏a II. 
Mia∏em okazj´ spotkaç si´ z Janem Paw-
∏em II podczas jego pielgrzymki do Syrii 
w 2001 r. Tam na Wzgórzach Golan, 

w zniszczonym przez dzia∏ania wojenne
mieÊcie Quneitra, z dala od kraju, prze˝y-
∏em niezapomniane chwile. Zostanà one
na zawsze w moim sercu.
Trudno pogodziç si´ ze stratà cz∏owieka,
którego ludzie kochali, szanowali, dla któ-
rych by∏ wzorem wszelkich cnót. Do historii
przeszed∏ jako cz∏owiek wielkiego porozu-
mienia. By∏ pielgrzymem pokoju. By∏ pa-
pie˝em tolerancji. 
Ustanowi∏ nowà er´ w stosunkach mi´dzy
muzu∏manami a chrzeÊcijanami. Tutaj w
Iraku równie˝ spotkaliÊmy si´ z wyrazami
wspó∏czucia ze strony Irakijczyków, dla któ-
rych Jan Pawe∏ II by∏ wyjàtkowym cz∏owie-
kiem.
Wcià˝ czujemy pustk´ i trudnà do wyra˝e-
nia strat´. Odszed∏ nasz ukochany Ojciec.

W.A.

W pogrzebie Papie˝a Jana Paw∏a II 
w dniu 8 kwietnia 2005 roku w Rzymie
uczestniczy∏ Biskup Polowy gen. bryg. Ta-
deusz P∏oski oraz Sekretarz Biskupa 
Polowego, ks. mjr Jan Osiƒski. Biskup
Polowy i Sekretarz Biskupa byli osobami
towarzyszàcymi i podró˝ujàcymi wraz 
z 69 innymi osobami z Prezesem Rady
Ministrów RP – Markiem Belkà.

Dzieƒ 8 kwietnia 2005 roku zapewne zapad-
nie w pami´ci wszystkich Polaków, jako jeden
z najsmutniejszych w historii Narodu. Nie ma
chyba Polaka, który przeszed∏by oboj´tnie
wobec tej daty. Potwierdzi∏y to t∏umy naszych
Rodaków, jak równie˝ obywateli ró˝nych kra-
jów, narodów i religii zgromadzonych na Pla-
cu Êw. Piotra w Rzymie. W tym dniu nie wa˝-
na by∏a religia, wyznanie, Êwiatopoglàd,
przynale˝noÊç rasowa, polityczna czy te˝ kul-
turowa. Wa˝na by∏a tylko okazja – apel
Êmierci Papie˝a Jana Paw∏a II, Aposto∏a poko-
ju i jednoÊci, na który wszyscy odpowiedzieli.
Przed rozpocz´ciem Mszy Êwi´tej pogrzebo-
wej ca∏y KoÊció∏, zgromadzony przed Bazyli-
kà Êw. Piotra trwa∏ w modlitewnym czuwaniu.
Widzia∏em ludzi modlàcych si´, zamyÊlonych
– smutnych z powodu nieobecnoÊci na tym

Placu Tego, który przez prawie 27 lat groma-
dzi∏ wokó∏ siebie ludzi dobrej woli, wskazywa∏
drog´ ku Jezusowi i sam nià szed∏.
Mimo obecnoÊci tylu królów, prezydentów,
premierów, delegacji ró˝nych paƒstw, kardy-
na∏ów i biskupów czu∏em smutek i pustk´,
której nikt z obecnych nie by∏ w stanie wype∏-
niç i mnie pocieszyç.
Kiedy rozpoczyna∏a si´ Liturgia pogrzebowa,
wierni aplauzem braw i okrzyków „Giovanni
Paolo” przywitali wnoszonà trumn´ Jana
Paw∏a II. Odnios∏em wra˝enie, ˝e wierni nie
uznali Êmierci Jana Paw∏a II. Oni wierzà, ˝e
On ˝yje. MyÊl´, ˝e ta reakcja ludzi potwier-
dza∏a Jego obecnoÊç wÊród nas. „Nie obec-
ny cia∏em, ale duchem jest z nami” – tak po-
wiedzia∏ kardyna∏ Ratzinger – przewodniczà-
cy Liturgii.
Jeszcze jedno wspomnienie, które utkwi∏o mi
w pami´ci. Wiatr – w którym przychodzi do
nas Duch Âwi´ty – by∏ odczuwalny w czasie
Mszy Êwi´tej. Kiedy diakon rozpoczyna∏ czy-
taç fragment Ewangelii, ksi´ga Ewangeliarza
po∏o˝ona na trumnie Papie˝a, podmuchem
wiatru zosta∏a zamkni´ta. PomyÊla∏em, ˝e
Duch Âwi´ty chcia∏ nam powiedzieç, ˝e s∏owa
Dobrej Nowiny, które g∏osi∏ Jan Pawe∏ II, nie
b´dà ju˝ g∏oszone Jego ustami i ˝yciem. Ksi´-

ga pos∏ugi apostolskiej Jana Paw∏a zosta∏a
ju˝ zamkni´ta.
Kiedy nadszed∏ moment ostatniego po˝egna-
nia, aktywnoÊç uczestników Liturgii jeszcze
bardziej si´ wzmog∏a. Odprowadzenie cia∏a
na wieczny odpoczynek do podziemi Bazyliki
przebiega∏o wÊród okrzyków: „Jan Pawe∏ II 
– natychmiast Êwi´ty”. Wszyscy jakby chcieli
wymusiç i przed∏u˝yç moment obecnoÊci Ja-
na Paw∏a II na Placu Êw. Piotra. Wzruszajàcy
by∏ moment, gdy procesja zatrzyma∏a si´ w
progu Bazyliki Êw. Piotra i trumna jeszcze raz
zosta∏a odwrócona i pochylona w kierunku
zebranych w Watykanie, jakby Papie˝ jeszcze
raz chcia∏ spojrzeç na wszystkich, z którymi
si´ spotyka∏ i ich naucza∏. W tym momencie
po˝egnania czu∏em wielkie wzruszenie, wi-
dzia∏em te˝ to u ksi´˝y z ró˝nych krajów: na-
sze twarze by∏y smutne i zalane ∏zami, jakby
ka˝dy z nas chcia∏ powiedzieç: ˝egnaj Ojcze
– do zobaczenia w domu Ojca.
Wracajàc do Polski uÊwiadomi∏em sobie, ˝e
nie b´dzie ju˝ tam w Wiecznym MieÊcie na-
szego wielkiego Rodaka, który zawsze na nas
czeka∏ i pozdrawia∏ wszystkich z okna Pa∏acu
Apostolskiego. Teraz g∏´boko wierz´, ˝e mo-
dli si´ za nas i pozdrawia nas z okna Bo˝ego
domu w niebie.

Ks. mjr Jan Osiƒski

Ostatnie spotkanie z Janem Paw∏em II

Irak
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By∏o tych spotkaƒ kilka. Najbardziej
utkwi∏o mi w pami´ci niezwyk∏e spot-
kanie, które mia∏o miejsce w 1991 ro-
ku na Jasnej Górze w czasie nocnego
spotkania Ojca Âwi´tego z m∏odzie˝à,
która przyby∏a tu z wielu stron Êwiata.

Wtedy pe∏ni∏em funkcj´ Sekretarza Stanu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Zatelefonowa∏ do mnie znany
pilot genera∏ Stanis∏aw Skalski: „Zbyszek
jak to zrobiç, aby spotkaç si´ z Ojcem
Âwi´tym – musz´ jemu przekazaç pewnà
tajemnic´”. Odpowiedzia∏em: „Stasiu to ty
dzwonisz do mnie wtedy, kiedy Ojciec
Âwi´ty koƒczy swojà wizyt´ w Polsce i dziÊ
ma spotkanie z m∏odzie˝à na Jasnej Górze
– to nie jest mo˝liwe”.
Po chwilowym namyÊle zatelefonowa∏em
na Jasnà Gór´, proszàc o pilne po∏àczenie
mnie z ksi´dzem Dziwiszem. Dochodzi do
rozmowy i przedstawiam mu argumenty,
które mnie powiedzia∏ genera∏ Stanis∏aw
Skalski. Ks. Dziwisz odpowiada: „… do-
brze, dojdzie do spotkania z Ojcem Âwi´-
tym ale musicie byç na Ja-
snej Górze przed godzinà
19-tà, bo wtedy rozpoczyna
si´ spotkanie nocne z m∏o-
dzie˝à”. Podzi´kowa∏em i
zapewni∏em, ˝e b´dziemy.
Zatelefonowa∏em do Gene-
ra∏a Stanis∏awa Skalskiego:
„Staszku dziÊ b´dziesz mia∏
spotkanie z Ojcem Âwi´-
tym”. Genera∏ przyjà∏ t´
wiadomoÊç z niedowierza-
niem. Odpowiadam: „Ubie-
raj si´ w mundur generalski
pilota i zaraz mój kierowca
przyjedzie po ciebie. Tylko
szybko, bo jest ma∏o czasu”.
Po chwili genera∏ Skalski
ponownie telefonuje do
mnie: „Zbyszku czy ty czasa-
mi nie ˝artujesz?” Odpo-
wiedzia∏em: „Nie ma czasu
na rozmow´, wychodê przed
dom, bo kierowca ju˝ wyje-
cha∏ po ciebie”.
WyjechaliÊmy z Warszawy o godz. 16.30 
i nie mieliÊmy pewnoÊci czy, zdà˝ymy przed
godz. 19-tà, poniewa˝ ogromny ruch po-
wsta∏ na szosach, gdzie autokary wioz∏y
m∏odzie˝ na to spotkanie. Zosta∏a powia-
domiona policja, aby od rogatek Cz´sto-
chowy mog∏a z eskortà u∏atwiç nam prze-
jazd przez zat∏oczone ulice Cz´stochowy.
Po drodze zabraliÊmy ˝o∏nierza AK (po-
wstaƒca) pana Gonciarza, który z zawodu
by∏ rzeêbiarzem w metalu i zaproponowa-
∏em mu, aby coÊ zabra∏ ze swoich rzeêb, by
wr´czyç Ojcu Âwi´temu. Powiedzia∏, ˝e
akurat skoƒczy∏ obraz – rzeêb´ Matki Bo-
˝ej, a na ramach odznaki równie˝ z meta-
lu wielu zgrupowaƒ walczàcych w czasie
powstania i innych oddzia∏ów AK walczà-
cych w okupowanym kraju.
JechaliÊmy z doÊç du˝à szybkoÊcià  (ale
zgodnie z przepisami). Na przedmieÊciach
Cz´stochowy czekali na nas policjanci,

którzy dalej na motocyklach torowali nam
drog´ na Jasnà Gór´. Niestety t∏umy m∏o-
dzie˝y przechodzi∏y ca∏ymi falami przez
jezdni´. ByliÊmy bezradni.
Ogarnà∏ nas smutek, ˝e nie dojdzie do
tego tak upragnionego spotkania. Rozpo-
cz´∏a si´ ju˝ Msza Êwi´ta. Przeor jasnogór-
ski posadzi∏ nas na honorowej trybunie kilka
metrów od tronu Ojca Âwi´tego. Podszed∏
do mnie Ks. Dziwisz i powiedzia∏: „spotkanie
z Ojcem Âwi´tym nastàpi ko∏o pó∏nocy po
spotkaniu nocnym z m∏odzie˝à”.
Znów w naszych umys∏ach coÊ nieprawdo-
podobnego – w nocy??? Przez cztery go-
dziny podziwialiÊmy to niesamowite spot-
kanie modlitewne z m∏odzie˝à. Ten entu-
zjazm m∏odzie˝y z ca∏ego Êwiata udziela∏
si´ wszystkim. W pewnym momencie jedna
Murzynka w jakimÊ szoku, bez przewidzia-
nego scenariusza przedar∏a si´ przez kor-
don ochrony i dotar∏a prawie do tronu Oj-
ca Âwi´tego. Zosta∏a pochwycona przez
osobistà ochron´ Papie˝a i odprowadzo-
na. Ojciec Âwi´ty odwróci∏ si´ za nià i r´kà
wskaza∏, aby przyprowadziç jà do Niego.

Podprowadzono. Ojciec Âwi´ty przytuli∏ jà
do siebie i pob∏ogos∏awi∏. Na zakoƒczenie
Mszy Êw. m∏odzie˝ skandowa∏a: „Ojcze zo-
staƒ jeszcze z nami”.
Po uroczystoÊciach na Wa∏ach Jasnogór-
skich podszed∏ do nas Ks. Dziwisz i mówi:
„Teraz nastàpi spotkanie z Ojcem Âwi´-
tym”. Mój kierowca pan Jurek zwraca si´
do mnie: „Panie ministrze czy ja b´d´ móg∏
te˝ spotkaç si´ z Ojcem Âwi´tym?”. Odpo-
wiedzia∏em: „Tak – prosz´ staç obok
mnie”.
Pojawia si´ Ojciec Âwi´ty. Serdeczne powi-
tanie. Ojciec Âwi´ty zwracajàc si´ do nas
mówi: „Nigdy nie przypuszcza∏em, ˝e na
spotkaniu z m∏odzie˝à spotkam si´ z kom-
batantami”.
Przedstawi∏em Ojcu Âwi´temu genera∏a
Stanis∏awa Skalskiego, pana Broniarza 
i mojego kierowc´. Ojciec Âwi´ty zwraca-
jàc si´ do genera∏a Skalskiego powiedzia∏:

„S∏ysza∏em wiele o pana bohaterstwie 
w czasie wojny – Êwiadczà o tym te odzna-
czenia na pana mundurze i zaczà∏ z nim
tajemniczà rozmow´. Aby nie przeszka-
dzaç w tej rozmowie nieco odsun´liÊmy
si´. Genera∏ Skalski coÊ pó∏szeptem mówi∏
do Ojca Âwi´tego. Ojciec Âwi´ty co chwil´
przerywa∏, k∏ad∏ r´k´ na ramieniu genera-
∏a patrzàc si´ w jego oczy i powiedzia∏ g∏oÊ-
no: „To by∏ znak ˝ycia”.
Wr´czyliÊmy Ojcu Âwi´temu obraz z rzeê-
bà. By∏ zachwycony, dotyka∏ i mówi∏: „Jakie
to pi´kne dzie∏o pami´ci”, „Tak czyƒcie da-
lej”. W imieniu wszystkich kombatantów
zamieszka∏ych w kraju i za granicà  prze-
kaza∏em Ojcu Âwi´temu ˝yczenia. Ojciec
Âwi´ty po˝egna∏ si´ z nami i na zakoƒcze-
nie pob∏ogos∏awi∏.
W tym czasie fotoreporter zrobi∏ zdj´cie. To
zdj´cie (powi´kszone) oprawione w ramk´
wisi na czo∏owym miejscu w mojej prywat-
nej bibliotece i cz´sto spoglàdam, majàc 
w pami´ci to niesamowite spotkanie z Oj-
cem Âwi´tym. (Zdj´cie to by∏o publikowane
w  miesi´czniku Jasnogórskim).
Po tym spotkaniu zapyta∏em genera∏a: „Co
ty Stasiu powiedzia∏eÊ Ojcu Âwi´temu? Tro-
ch´ s∏yszeliÊmy, ale nie szczegó∏y”. Gene-

ra∏ Skalski wes-
tchnà∏ – i zaczà∏
opowiadaç.
„Jak po wojnie sie-
dzia∏em w wi´zie-
niu we Wronkach w
celi Êmierci, do tej
celi wsadzili jakie-
goÊ hitlerowca czy
nawet gestapowca.
Nazywa∏ si´ ………
(ja zapomnia∏em).
Wrogowie w czasie
II wojny Êwiatowej
spotkali si´ w jed-
nej celi. Cz´sto hi-
tlerowiec zwierza∏
si´, ˝e zrobi∏ wiele
krzywdy Polakom,
ale teraz rozmyÊla
nad tym i ˝a∏uje te-
go, co êle uczyni∏.
Pewnego dnia rano
wstaje z pryczy 
i mówi do mnie:

„Stasiu razem siedzimy w tym okrutnym
wi´zieniu. Mnie rozstrzelajà, ale ty prze˝y-
jesz. Âni∏o mi si´, ˝e Polska kiedyÊ b´dzie
wolna od komunizmu, a Polak b´dzie Pa-
pie˝em. Ty doczekasz tego cudu”.
Genera∏ Skalski opowiadajàc mia∏ ∏zy 
w oczach. „Wtedy przyjà∏em to z niedowie-
rzaniem” – wspomina∏ Skalski. „Z czasem,
kiedy wyszed∏em z wi´zienia, cz´sto wraca-
∏em do treÊci snu mojego wspó∏wi´ênia”.
Kiedy us∏ysza∏em przez radio komunikat,
˝e kardyna∏ Karol Wojty∏a zosta∏ wybrany
przez Konklawe Ojcem Âwi´tym Janem
Paw∏em II zaniemówi∏em i z radoÊci mia-
∏em ∏zy w oczach, a jednoczeÊnie przypo-
mnia∏em sobie wi´zienie we Wronkach 
i rozmow´ z tym Niemcem”. „Moim prag-
nieniem ˝ycia by∏o, aby to wszystko opo-
wiedzieç Ojcu Âwi´temu – i tak si´ sta∏o”. 

Zbigniew Zieliƒski

To by∏ znak ˝ycia

Âp. gen. Stanis∏aw Skalski opowiada Ojcu Âw. o niezwyk∏ym wydarzeniu z lat 50. w wi´zieniu we Wronkach (Cz´stochowa 1991 r.)
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Na Placu Pi∏sudskiego w Warszawie zosta∏a
odprawiona Msza Êwi´ta w intencji zmar∏ego
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Na Eucharysti´,
okreÊlanà mianem narodowej, przyby∏o oko∏o
300 tysi´cy wiernych ze wszystkich stron Polski. 

Msz´ koncelebrowa∏ w asyÊcie kilkudziesi´ciu bi-
skupów i ponad 250 ksi´˝y Prymas Polski, kardyna∏
Józef Glemp, który wyg∏osi∏ tak˝e homili´. Obecni
byli przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwo-
wych: prezydent Aleksander KwaÊniewski, premier
Marek Belka, w∏adze stolicy, przedstawiciele Kor-
pusu Dyplomatycznego oraz delegacja polskich
parlamentarzystów. W Liturgii uczestniczyli te˝ hie-
rarchowie innych wyznaƒ.
Wierni zbierali si´ na pl. Pi∏sudskiego od wczes-
nych godzin rannych. Wielu z nich nie zmieÊci∏o si´
na placu, ale dzi´ki rozstawionym telebimom 
mogli Êledziç obrz´dy Eucharystii.
Po komunii s∏owo do ogromnej rzeszy wiernych skie-
rowa∏ abp Józef Michalik, Przewodniczàcy Konferen-
cji Episkopatu Polski. Powiedzia∏ mi´dzy innymi:
Na tym samym placu Zwyci´stwa, pod tym samym
Krzy˝em Zmartwychwstania stanà∏ 26 lat temu S∏u-
ga Bo˝y kard. Stefan Wyszyƒski, aby powitaç Papie-
˝a przybywajàcego do naszej Ojczyzny. Zmar∏y Pry-
mas Polski zrobi∏ to najpi´kniej jak tylko to on po-
trafi∏, zaczà∏ od s∏ów hymnu „Gaude Mater Polo-
nia“: „Raduj si´, raduj Matko Polsko“. Czy dzisiaj
nie powinniÊmy powiedzieç: „zap∏acz Matko Pol-
sko, zap∏acz Ojczyzno, skoro odchodzi najznako-
mitszy z Twoich Synów“? Nasze dzisiejsze spotkanie
jest uroczystym po˝egnaniem, w którym bierze udzia∏
Warszawa, miasto nieujarzmione i bierze udzia∏ 
ca∏a Polska, jak to widaç z licznych napisów z ró˝-
nych miejscowoÊci tu przyniesione. 
To po˝egnanie ma wymiar spotkania w wierze, kar-
mi si´ wdzi´cznoÊcià za cz∏owieka, którego Bóg po-
stawi∏ na naszej drodze i za to wszystko, co dzi´ki
niemu prze˝yliÊmy, co otrzymaliÊmy. Za to wszystko
chcemy podzi´kowaç Bogu. 
Jan Pawe∏ II by∏ wielkim przyjacielem cz∏owieka i lu-
dzi w∏aÊnie dlatego, ˝e by∏ wielkim przyjacielem Bo-
ga. Spróbujmy i my pami´taç o tym, próbujmy od-
bywaç t´ drog´ od Boga do cz∏owieka i od ludzi do
Boga. Po to tu dzisiaj przyszliÊmy.
Dobiega koƒca po˝egnanie Jana Paw∏a II – najwy-
bitniejszego syna naszej Ojczyzny. Cz∏owieka, który
– jak sam o sobie mówi∏ – wyrós∏ z polskiej chrze-
Êcijaƒskiej kultury, a który stylem swego ˝ycia ubo-
gaci∏ kultur´ ca∏ego Êwiata, bo ubogaci∏ ˝ycie wie-
lu konkretnych ludzi. 
On nie tylko czyni∏ dobro, on umia∏ wydobywaç je
z innych, on uruchamia∏ dobro w ludziach. W tych
dniach ca∏y Êwiat dzi´ki niemu odkrywa to i prze˝y-
wa namacalnie. 
Styl, w jaki Êwiat i Ojczyzna nasza prze˝ywajà przez
tych kilka dni chorob´ i Êmierç Jana Paw∏a II mówià
nam wszystkim, ˝e warto ufaç, warto kochaç ludzi,
˝e cz∏owiek i dziÊ rozeznaje bezb∏´dnie, potrafi byç
wdzi´czny, umie odpowiedzieç mi∏oÊcià na mi∏oÊç.
Dlatego dzi´kuj´, ˝eÊcie przyszli Bracia i Siostry.
Dzi´kuj´ za to zdumiewajàce Êwiadectwo Warsza-
wy i ca∏ej Polski. Naród, który si´ modli, staje si´ in-
nym narodem. 

Ostatnià refleksjà niech
b´dzie przypomnienie, ˝e
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
zna∏ jak ma∏o kto naszà
ojczystà ziemi´ i kocha∏ jà
ca∏ym sobà. By∏ jej wierny
a˝ do koƒca, kocha∏ jej
góry i morze, lasy i rzeki.
Przy wszystkich okazjach
wypytywa∏ o ludzi i miej-
sca, które kiedyÊ raz po-
zna∏. 
Ojczyzna, która wydaje
takich Synów jest zdrowa,
zdrowa mimo wszystko, a jej korzenie umacnia si´
wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià. Oto testament Papie˝a
Polaka.
Eucharysti´ zakoƒczy∏a Litania do Wszystkich Âwi´-
tych.

Po Mszy wierni wpisywali si´ do wystawionych na
Placu Pi∏sudskiego ksiàg kondolencyjnych, a pocz-
ty sztandarowe odda∏y ho∏d przed portretem Jana
Paw∏a II.

Oprac./foto: Krzysztof St´pkowski

Zap∏acz Matko Polsko, 
zap∏acz Ojczyzno

WIELKI KONKURS

PAPIESKI
Dla oficerów, podoficerów, ˝o∏nierzy,

pracowników wojska i rodzin wojskowych

pt. „˚o∏nierskie serca w ho∏dzie 
Janowi Paw∏owi II”

POD PATRONATEM KSI¢DZA BISKUPA POLOWEGO WP 
GEN. BRYG. TADEUSZA P¸OSKIEGO

Âp. Papie˝ Jan Pawe∏ II, Wielki Polak, syn oficera polskiego, a wreszcie wybitny umys∏ 
i twórca wielu dzie∏ literackich i poezji, swoim ˝yciem i Êmiercià poruszy∏ serca milionów
ludzi na ca∏ym Êwiecie. Tak˝e w wielu wojskowych sercach pozostajà emocje, uczucia, 
którymi warto si´ podzieliç i przelaç na papier. 

Zasady konkursu sà proste:
• Tekst ma byç w formie poezji, wiersza lub wspomnieƒ (budowa wiersza dowolna).
• Zakoƒczenie konkursu, czyli ostateczny termin sk∏adania swej twórczoÊci 

mija 18 maja 2005 r. (w rocznic´ urodzin Jana Paw∏a II).
• Swoje prace mo˝na sk∏adaç u ksi´dza kapelana lub bezpoÊrednio 

email: palol@interia.pl lub pocztà na adres: ks. kpt. Pawe∏ Piontek 
00-911 Warszawa ul. D∏uga 13/15. Koniecznie prosimy podaç 
imi´ i nazwisko autora (stopieƒ, JW), adres kontaktowy lub telefon.

• Autorzy najlepszych prac zostanà nagrodzeni, a prace opublikowane wraz 
z pozosta∏à twórczoÊcià. Rozstrzygni´cie konkursu w czerwcowym numerze 
„Naszej S∏u˝by” oraz na stronie: www.ordynariat.opoka.org.pl.

• Natchnieniem niech b´dà osobiste doÊwiadczenia, poruszenia serca, spotkania z Papie-
˝em, Jego nauczanie, ˝ycie i ostatnie wydarzenia zwiàzane ze Êmiercià Jana Paw∏a II. 

Liczymy na twórcze ˝o∏nierskie serca, które b´dà naszym wielkim ho∏dem, wyrazem
wdzi´cznoÊci za Osob´ Papie˝a Jana Paw∏a II.



Fot. Tadeusz Rutkowski


