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Potrzeba b∏ogos∏awieƒstwa, potrzeba ∏aski,
potrzeba Matki prowadzàcej do Syna, który daje zwyci´stwo
Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski

z nauczania
KoÊcio∏a Katolickiego
Nie ideologie zbawiajà Êwiat, ale zwrócenie si´ do Boga ˝ywego…

Drodzy przyjaciele!
Mój czcigodny poprzednik Papie˝ Jan Pawe∏ II beatyfikowa∏ i kanonizowa∏ ogromne
zast´py osób z dawnych i bliskich czasów.
W postaciach tych chcia∏ nam ukazaç, jak byç
chrzeÊcijaninem; jak wieÊç swe ˝ycie w sposób prawy – ˝yç po Bo˝emu.
B∏ogos∏awieni i Êwi´ci byli osobami, które nie
szuka∏y z uporem w∏asnego szcz´Êcia, ale
ca∏kiem po prostu chcia∏y uczyniç dar z siebie, poniewa˝ dotar∏o do nich Êwiat∏o Chrystusa. W ten sposób wskazujà nam one drog´, jak byç szcz´Êliwym, ukazujà, jak staç si´
osobami naprawd´ ludzkimi.
PoÊród zdarzeƒ historii byli oni prawdziwymi
reformatorami, którzy wielokrotnie podnosili
ludzkoÊç z mrocznych dolin, w które zawsze
mo˝e si´ ona znowu pogrà˝yç; wcià˝ od nowa oÊwiecali jà oni, na ile to by∏o konieczne,
aby umo˝liwiç zaakceptowanie – mo˝e i w bólu – s∏owa, które Bóg wypowiedzia∏ na zakoƒczenie dzie∏a stworzenia: „To by∏o bardzo dobre”. Wystarczy pomyÊleç o takich postaciach,
jak Êw. Benedykt, Êw. Franciszek z Asy˝u, Êw.
Teresa z Avila, Êw. Ignacy Loyola, Êw. Karol
Boromeusz, o za∏o˝ycielach zgromadzeƒ zakonnych XIX wieku, którzy o˝ywili i ukierunkowali ruchy spo∏eczne, bàdê o Êwi´tych naszych
czasów – Maksymilianie Kolbe, Edycie Stein,
Matce Teresie, Ojcu Pio. Kontemplujàc te postacie uczymy si´, co oznacza „oddawaç po-

UroczystoÊç Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny
Âwi´to Wojska Polskiego

Miesiàc sierpieƒ jest miesiàcem uwielbienia Maryi. Za
„tak” na zwiastowanie anielskie, za urodzenie Dzieci´cia
Bo˝ego w ubogiej szopie,
za tu∏aczk´ do obcej ziemi,
za l´k o ˝ycie swego umi∏owanego Syna, za ca∏à trosk´
w czasie ukrytego ˝ycia Jezusa w Nazarecie i w czasie Jego publicznej dzia∏alnoÊci,
za siedem boleÊci, które jak
miecze przeszy∏y Jej serce
– Bóg zabra∏ Jà z cia∏em i duszà do nieba i ukoronowa∏
na Królowà nieba i ziemi.
Udawajmy si´ i my do miejsc
Jej poÊwi´conych, by podzi´kowaç za wszelkie otrzymane
przez Nià ∏aski.

W ho∏dzie Maryi

Na ok∏adce:
Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski nak∏ada
koron´ Matce Bo˝ej Jaz∏owieckiej – wotum
od rodzin ˝o∏nierzy IV zmiany misji stabilizacyjnej w Iraku.
˚agaƒ, 12 sierpnia 2005 r.
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20 sierpnia 2005
Âwiatowe Dni M∏odzie˝y w Kolonii,
przemówienie Benedykta XVI do m∏odzie˝y
w czasie czuwania modlitewnego

6 sierpnia – Âwi´to Przemienienia Paƒskiego [Mt 17, 1–9]
„Po szeÊciu dniach Jezus wzià∏ z Sobà Piotra, Jakuba
i Jana, i zaprowadzi∏ ich na gór´ wysokà, osobno. I tam przemieni∏ si´ wobec nich” (Mt 17, 1-2a).
Jezus ukazuje uczniom Swoje Bóstwo. Jednak nie objawia
im Swej boskiej pot´gi przy wszystkich, nawet nie ukazuje
jej wszystkim aposto∏om, ale tylko trzem wybranym.
W tym celu zaprowadza ich na gór´ w miejsce odosobnienia. Wa˝ne jest tutaj s∏owo „osobno”. Tak Jezus przemawia i objawia si´ ka˝demu z nas – osobno. Pragnie nas
wyprowadziç na miejsce pustynne, samotne, indywidualne, dalekie od miejskiego ha∏asu i gwaru. Nie robi tego
natychmiast. Uczniowie – Piotr, Jakub i Jan zostali tam wyprowadzeni dopiero po szeÊciu dniach, mo˝na by powiedzieç, przygotowania.
Musz´ pami´taç, ˝e Jezus chce si´ przemieniç tak˝e
i w mojej obecnoÊci. Górà przemienienia zaÊ ma byç moje serce.
7 sierpnia – XIX Niedziela zwyk∏a [Mt 14, 22-33]
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie si´” (Mt 14, 27).
W dzisiejszej Ewangelii widzimy pot´g´ Boga chodzàcego
po wodzie. Wzywajàc do Siebie Piotra, Chrystus wzywa
niejako ka˝dego z nas. Piotr zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e
b´dzie to trudna droga, pe∏na wyrzeczeƒ. Zaczynajà nim
miotaç ludzkie instynkty takie jak l´k, trwoga, a˝ w konsekwencji wàtpi. Zbawiciel nie neguje tych emocji, ale pragnie byÊmy wychodzili im naprzeciw i nie byli ich niewolnikami. Jak to uczyniç? Nale˝y Mu bezgraniczne zaufaç.
Niby proste, ale ilu z nas podj´∏o si´ tego wyzwania?
9 sierpnia – Âwi´to Êw. Benedykty od Krzy˝a (Edyty Stein)
[J 15, 18-21]
„JeÊli si´ nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do Królestwa niebieskiego”.
Patronka dnia dzisiejszego nie pragn´∏a byç nigdy pierwsza. Wola∏a si´ uni˝yç i upodobniç do dziecka, które nie
musi k∏amaç, któremu nie zale˝y na w∏adzy czy pieniàdzach. Jako ˚ydówka, musia∏a podjàç niezwykle trudnà
decyzj´. Idàc za g∏osem serca przesz∏a na katolicyzm
a Bóg przygarnà∏ jà jak zb∏àkanà owieczk´ nie majàcà
pasterza. Na pewno nie jest ∏atwo zrezygnowaç ze wszystkiego, co mia∏o si´ do tej pory i oddaç si´ Bogu. Któ˝ z nas
potrafi∏by to uczyniç? Âwi´ta Edyta narodzi∏a si´ na nowo,
nie dane jej jednak by∏o zbyt d∏ugo nacieszyç si´ tà radoÊcià. Jako wi´zieƒ OÊwi´cimia zosta∏a zamordowana tylko dlatego, ˝e by∏a ˚ydówkà. Jej Êmierç nie posz∏a jednak
na marne. Bóg upomnia∏ si´ o swojà s∏u˝ebnic´ i zaliczy∏
do grona Êwi´tych.
10 sierpnia – Âwi´to Êw. Wawrzyƒca, diakona i m´czennika [J 12, 24-26]
„Ten, kto kocha swoje ˝ycie, straci je” (J 12, 25).
Âwi´ty Wawrzyniec jest przyk∏adem doskona∏ego diakona,
który w obronie wiary nie przestraszy∏ si´ nawet Êmierci. By∏
ziarnem pszenicy, które spad∏o na gleb´ ˝yznà i wyda∏o
„plon obfity”. Âwi´ty Wawrzyniec nie mi∏owa∏ pi´kna tego
Êwiata a przez to nie by∏ jego niewolnikiem. Jemu wystarczy∏a mi∏oÊç do Boga. JeÊli umi∏owa∏by materializm Êwiata,
przepad∏by uwik∏any w jego sid∏a. Walczàc o wiar´ przegra∏
tylko z pozoru, bo tam gdzie wezwa∏ go Bóg, jego oprawcy
nigdy nie b´dà mogli wejÊç. Cz∏owiek jest s∏aby i kruchy
a ˝ycie ziemskie mo˝e byç weso∏e i przyjemne. Czy jednak
umielibyÊmy je zamieniç na przyk∏ad na... ˝ycie wieczne?
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15 sierpnia

k∏on” i co znaczy ˝yç zgodnie z miarà betlejemskiego Dzieciàtka, zgodnie z miarà Jezusa
Chrystusa i samego Boga.
Jak powiedzieliÊmy, Êwi´ci sà prawdziwymi reformatorami. Chcia∏bym to teraz powiedzieç
w sposób jeszcze bardziej radykalny: tylko
od Êwi´tych, tylko od Boga pochodzi prawdziwa rewolucja, decydujàca przemiana Êwiata.
W zakoƒczonym niedawno stuleciu prze˝ywaliÊmy rewolucje, których wspólnym programem by∏o to, aby nie oczekiwaç niczego
od Boga, lecz ca∏kowicie wziàç losy Êwiata we
w∏asne r´ce, aby zmieniaç jego warunki. I widzieliÊmy, ˝e w ten sposób ludzki i czàstkowy
punkt widzenia przyjmowano zawsze za absolutnà miar´ ukierunkowania. Absolutyzacja tego, co nie jest absolutne, lecz wzgl´dne, nazywa si´ totalitaryzmem. Nie wyzwala cz∏owieka,
lecz odbiera mu jego godnoÊç i zniewala.
To nie ideologie zbawiajà Êwiat, ale tylko
zwrócenie si´ do Boga ˝ywego, który jest naszym stwórcà, gwarantem naszej wolnoÊci,
gwarantem tego, co rzeczywiÊcie jest dobre
i prawdziwe. Prawdziwa rewolucja polega
wy∏àcznie na zwróceniu si´ bez zastrze˝eƒ
do Boga, który jest miarà tego, co sprawiedliwe i zarazem jest wiecznà mi∏oÊcià. A có˝
mog∏oby nas ocaliç, jeÊli nie mi∏oÊç?

Liturgia
KoÊcio∏a

Na ostatniej stronie:
Msza Êw. polowa przed KoÊcio∏em NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusowego w Olsztynie (proboszczem by∏ Ks. Pra∏at dr Julian ˚o∏nierkiewicz). W Êrodku, przy o∏tarzu polowym, obok ówczesnego
abp. Józefa Glempa stoi diakon Tadeusz P∏oski, obecny Biskup
Polowy WP. (Jesieƒ 1981 r.).

14 sierpnia – XX Niedziela zwyk∏a [Mt 15, 21-28]
„Odpraw jà, bo krzyczy za nami” (Mt 15, 23).
Te kontrowersyjne s∏owa powiedzieli do Jezusa jego
uczniowie. Matka, która prosi∏a o mi∏osierdzie dla swojej
córki, zosta∏a odrzucona przez ludzi. Jak cz´sto my sami
odrzucamy tych, którzy proszà nas o pomoc? Nagle nie
mamy czasu, jesteÊmy zaj´ci czy umówieni... Bóg
na szcz´Êcie nie odrzuca nikogo. Czasami jednak wysta-

Rok XIV nr 14 (298)

wia nas na prób´, by sprawdziç, czy jesteÊmy godni przyjàç Jego pomoc. Ws∏uchani w s∏owa dzisiejszej Ewangelii,
zastanówmy si´ nad jednym: je˝eli sam Bóg nie odrzuca
nikogo, to czy my, grzeszni, mamy takie prawo?
15 sierpnia – UroczystoÊç Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny [¸k 1, 39-56]
„Wielbi dusza moja Pana” (¸k 1, 46).
Maryja jest symbolem pos∏uszeƒstwa i pokory wzgl´dem
Boga. Wcielenie Chrystusa dokona∏o si´ przecie˝ dzi´ki
maryjnemu „Tak”, które wypowiedzia∏a do archanio∏a Gabriela podczas sceny zwiastowania. Ca∏e Jej ˝ycie to jeden
wielki wzór do naÊladowania. Osoba Maryi tak spodoba∏a si´ Bogu, ˝e zechcia∏ zaprosiç Jà do swojego Królestwa.
Ka˝dy z nas jest powo∏any do ˝ycia w chwale niebieskiej.
Nie ka˝dy jednak wybiera tà drog´. Zawsze przecie˝ ∏atwiej jest zostaç pijakiem, nierobem czy te˝ post´powaç
niemoralnie...
Âwiat, w którym ˝yjemy, dostarcza nam wiele pokus, jednak posiadamy tak˝e wolnà wol´. Od nas wi´c zale˝y, czy
idàc za przyk∏adem Maryi, powiemy Bogu swoje „Tak” i czy
zaÊpiewamy kiedyÊ razem z Nià Hymn Uwielbienia.

Âwi´to Wojska Polskiego w Katedrze Polowej

Dzieƒ chwa∏y
polskiego or´˝a
Genera∏ Haller zapytany, o jakà Polsk´
walczy, odpowiedzia∏: o takà, jakà sobie
˝yczy NajÊwi´tsza Panienka. Ta odpowiedê s∏ynnego wodza Wojska Polskiego
zawiera najg∏´bszà treÊç po∏àczenia
w jednej dacie, 15 sierpnia, dwóch Êwiàt:
UroczystoÊci Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny i Âwi´ta Wojska Polskiego.

26 sierpnia – UroczystoÊç NajÊwi´tszej Maryi Panny Cz´stochowskiej [J 2, 1-11]
„A kiedy zabrak∏o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie majà ju˝ wina” (J 2, 3).
Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam pierwszy znak, uczyniony przez Jezusa w Jego dzia∏alnoÊci Mesjaƒskiej: Cud
przemiany wody w wino. Narzuca si´ tutaj jeszcze jeden
obraz. ProÊba Maryi, która w pierwszym momencie napotyka jakby na nagan´ ze strony Jezusa (Czy˝ to moja lub
twoja sprawa Niewiasto?), w drugim momencie jest ukazane zaufanie Maryi do Jezusa (Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie) oraz wskazuje na nowà rzeczywistoÊç.
ProÊba cz∏owieka jest tak silna, ˝e jest w stanie zmieniç wol´ Boga (Nape∏nijcie stàgwie wodà!… i zanieÊcie staroÊcie
weselnemu!). Uczmy si´ od Maryi, która jest mistrzynià
modlitwy proÊby.

Te s∏owa Genera∏a Hallera, w obecnoÊci nowo mianowanych genera∏ów Wojska Polskiego, przytoczy∏ m.in. Biskup Polowy gen. bryg.
Tadeusz P∏oski w homilii wyg∏oszonej w Katedrze Polowej z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego.
Na uroczystà Msz´ Êw., do Katedry Polowej
przybyli 15 sierpnia o godz. 8.30 m.in.: szef
gabinetu Prezydenta RP, Waldemar Dubaniowski, Maciej Górski, podsekretarz stanu
w MON, Jan Turski, kierownik Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Andrzej Przewoênik, sekretarz generalny Rady
Ochrony Pami´ci Walki i M´czeƒstwa. W∏adze wojskowe
reprezentowa∏ Szef Sztabu Generalnego gen. Czes∏aw Piàtas. Przybyli równie˝ dowódcy
rodzajów si∏ zbrojnych, okr´gów wojskowych, korpusów,
˚andarmerii Wojskowej, Garnizonu Warszawa, uczelni wojskowych, centrów szkolenia.
Na tej uroczystoÊci nie mo˝e
zabraknàç weteranów i kombatantów z pocztami sztandarowymi. WÊród goÊci z zaprzyjaênionych armii byli m.in.:
szef sztabu Wojsk Amerykaƒskich w Europie, gen. broni
Colby Broadwater, dowódca Wojsk Làdowych
Armii Litewskiej Algirdas Pocius, dowódca
Wojsk Làdowych Armii S∏owackiej, gen. dyw.
Milan Maxim i dowódca niemieckiej 7. Dywizji Pancernej, gen. dyw. Joachim Claus. Tradycjà jest ju˝, ˝e genera∏owie mianowani
na pierwszy stopieƒ generalski biorà w ten
dzieƒ czynny udzia∏ w liturgii s∏owa.
Razem z biskupem polowym Ordynariatu
Rzymskokatolickiego w intencji Wojska Polskiego modlili si´ ordynariusze Ordynariatu
Prawos∏awnego, Miron Chodakowski i nowo
mianowany genera∏ Ryszard Borski z Ordynariatu Ewangelicko-Augsburskiego.

28 sierpnia – XXII Niedziela zwyk∏a [Mt 16, 21-27]
„JeÊli kto chce pójÊç za Mnà, niech si´ zaprze samego siebie, niech weêmie krzy˝ swój i niech Mnie naÊladuje” (Mt 16, 24).
Tego kogo Bóg powo∏uje do swojej s∏u˝by, tego bierze
równie˝ do swojej „szko∏y”, a komu wiele dano, od tego
wiele ˝àdaç b´dà. Uczeƒ Jezusa musi si´ uczyç z radoÊcià
przyjmowaç prac´, która zosta∏a mu powierzona. Powinien odwa˝nie znosiç trudy, cierpienia i niepowodzenia.
Aby si´ wznieÊç na taki wysoki poziom ˝ycia wewn´trznego, ka˝dy uczeƒ potrzebuje czasu. Samo wykszta∏cenie tu
nie wystarcza. Nieodzowne jest zaanga˝owanie ca∏ej swojej si∏y ducha i serca. A ponadto musi otworzyç si´ na dzia∏anie Ducha Âwi´tego, który oczyszcza i przemienia nas.

W tym dniu odniesiecie
Êwietne zwyci´stwo...
W homilii Biskup P∏oski przypomnia∏ na wst´pie genez´ uznania przez KoÊció∏ faktu Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny. – Maryja
mia∏a kochajàcego, jednoczeÊnie wszechmocnego Syna. Ten móg∏ Jà zabraç do nieba
„nie czekajàc” na powszechne zmartwychwstanie cia∏. Tego domaga si´ synowska mi∏oÊç. Ka˝dy dobry syn, kochajàcy matk´, gdyby móg∏, zabra∏by jà do nieba – powiedzia∏
bp P∏oski.

21 sierpnia – XXI Niedziela zwyk∏a [Mt 16, 13-20]
„Ty jesteÊ Piotr – Opoka” (Mt 16, 18).
Chrystusowy KoÊció∏ oparty jest na fundamencie Piotrowej
mocy, której nawet „bramy piekielne nie przemogà”. Dlaczego? Poniewa˝ ta Moc pochodzi od Boga i nie jest z tego Êwiata. Chrystus Pan powierzajàc Piotrowi swój KoÊció∏,
obdarzy∏ go wielkim zaufaniem. Nie ka˝dy bowiem nadaje si´ do tego, by strzec Bo˝ych Tajemnic. Wszechogarniajàca plotka zaÊmieca dziÊ nasze serca, umys∏y, rodzi fa∏sz
i niepewnoÊç jutra. Walka o w∏adz´, która jest oparta
na z∏oÊliwoÊci i k∏amstwie, zawsze prowadzi do roz∏amu
mi´dzyludzkiego. KoÊció∏ jest wspólnotà ludzi wierzàcych
a we wspólnocie nie mo˝e byç mowy o jakichkolwiek intrygach. Je˝eli wi´c do naszej chrzeÊcijaƒskiej wspólnoty
zakrada si´ ziarno niezgody, wo∏ajmy czym pr´dzej Pana o pomoc, bo tylko On ma mo˝noÊç postawienia solidnego fundamentu, na którym zbuduje swój KoÊció∏.
24 sierpnia – Âwi´to Êw. Bart∏omieja, aposto∏a [J 1, 45-51]
„Ujrzycie niebiosa otwarte: anio∏ów Bo˝ych wst´pujàcych i zst´pujàcych nad Syna Cz∏owieczego”
(J 1, 51b).
Jezus mówi nam, ˝e znaki, które czyni∏ na ziemi, by∏y zaledwie poczàtkiem, zapowiedzià tego, co mo˝emy ujrzeç
i czego mo˝emy dostàpiç, je˝eli wiernie b´dziemy Jego
naÊladowaç. Zatem kierujàc si´ tym przes∏aniem dochodzimy do wniosku, ˝e nasza wiara nie powinna opieraç si´
wy∏àcznie na znakach widzialnych, ale na wierze w Boga
niewidzialnego, który jest poczàtkiem i koƒcem naszego
˝ycia.
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To wyznanie mi∏oÊci Syna do Matki. Tak˝e motyw do refleksji – podkreÊli∏ biskup polowy
– nad naszym odniesieniem do ziemskiej matki. Czy jej oko nie zachodzi ∏zà, ile razy spoglàda na syna czy córk´? – pyta∏ biskup.
Biskup zacytowa∏ nast´pnie profetyczne s∏owa
polskich patriotów, Êwi´tych i dowódców dotyczàce wyznaczonej przez OpatrznoÊç roli Maryi w polskich dziejach.
W UroczystoÊç Wniebowzi´cia 1873 r. Matka
Boska powiedzia∏a do Wandy Malewskiej
(z pami´tnika): gdy sta∏am przed o∏tarzem
Matki Boskiej, Ona powiedzia∏a: UroczystoÊç
dzisiejsza niezad∏ugo stanie si´ waszym Êwi´tem narodowym, bo w tym dniu odniesiecie
Êwietne zwyci´stwo nad wrogiem dà˝àcym
do waszej zag∏ady. To Êwi´to powinniÊcie obchodziç ze szczególnà okaza∏oÊcià. A Êw. Maksymilian Maria Kolbe po obejrzeniu wystawy
o stratach Rzeczypospolitej po rewolucji i wojnie z bolszewikami 1920 r. powiedzia∏ do bra-

ta: Przyjdzie jeszcze straszniejsza wojna. Ja tej
wojny nie prze˝yj´. Brat prze˝yje…
Umierajàcy w 1948 r. kardyna∏ August Hlond,
prymas Polski ostrzega∏ Polaków, by nigdy nie
zwàtpili w ostateczne zwyci´stwo Maryi.
Biskup mówi∏ dalej o znaczeniu Bitwy Warszawskiej z nawa∏à bolszewickà w 1920 r. dla dziejów Polski i Europy, o Êmia∏ych decyzjach Pi∏sudskiego, talencie i dyscyplinie dowódców, zjednoczeniu ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Âwi´to Wojska
Polskiego jest nie tylko Êwi´tem radoÊci dla ˝yjàcych wojskowych, ale te˝ Êwi´tem pami´ci
o zas∏ugach najlepszych synów Ojczyzny, którzy
polegli w jej obronie. – JesteÊmy narodem
– mówi∏ biskup P∏oski – który szczególnie zosta∏
doÊwiadczony przez histori´ bolesnà naukà, ˝e
wolnoÊç mierzy si´ krzy˝ami… Czerpiemy nauk´ z ofiarnego patriotyzmu przodków, mamy
powody do dumy z w∏asnej historii – doda∏.
Mówiàc o wspó∏czesnych dokonaniach ludzi
w mundurach, biskup z∏o˝y∏ m.in. ho∏d ˝o∏nierzom, którzy zgin´li na irackiej ziemi.
Biskup podzieli∏ si´ z obecnymi w Katedrze
prze˝yciem z uroczystoÊci w KoÊciele Garnizonowym w ˚aganiu, gdzie poÊwi´ci∏ koron´,
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3

diadem dla Matki Bo˝ej Jaz∏owieckiej. Z inicjatywà wystàpi∏y wojskowe rodziny, ˝ony i matki IV zmiany z Iraku. Oddawa∏y swoje cenne rodzinne pamiàtki, pierÊcionki zar´czynowe dla
Matki Bo˝ej na koron´, jako votum dzi´kczynne za szcz´Êliwy powrót m´˝ów i synów z Iraku.
Z rozkazu ˝o∏nierskiego serca
ufundowano Matce Bo˝ej koron´
„Dwa dni wczeÊniej – powiedzia∏ Biskup Polowy – byliÊmy na uroczystoÊci przywitania
˝o∏nierzy z Iraku. IV zmiana – z gen. dyw.
Waldemarem Skrzypczakiem na czele. Pan
minister przemawia∏. OdprawiliÊmy Msz´
Êw. w Garnizonowym KoÊciele – nowowybudowanym r´koma ˝o∏nierza polskiego
w ˚aganiu. Pami´tam takà pi´knà scen´,
uroczystoÊç, kiedy ˝o∏nierze IV zmiany, ich
rodziny, ˝ony, matki, najbli˝si przyjaciele
i spo∏ecznoÊç ˚agania, Âwi´toszowa, tamtych rejonów, oznajmi∏a mi takà pi´knà informacj´, ˝e jako votum szcz´Êliwej IV zmiany, pragnie ufundowaç koron´ Matce Bo˝ej
Jaz∏owieckiej – bo tak trzeba nazwaç zmian´
– gdzie nie by∏o wypadków Êmiertelnych, z wyjàtkiem jednego, jako votum postanowili
Pani Jaz∏owieckiej, tej, którà znamy te˝
z 1918–1919 r. jako Patronk´ U∏anów Jaz∏owieckich, Panià U∏anów Jaz∏owieckich. I ta

przepi´kna figura stoi w ˝agaƒskiej Êwiàtyni
na naczelnym miejscu w o∏tarzu g∏ównym.
Spontanicznie, nie na rozkaz prze∏o˝onych, ale
z rozkazu ˝o∏nierskiego polskiego serca, ˝on,
matek ufundowali jako votum Matce Bo˝ej koron´. Zebrali z∏oto, szlachetne kamienie, ponad pó∏ kilograma. Ufundowali diadem. W∏o˝y∏em go, poÊwi´ciwszy uprzednio, na g∏ow´
Jaz∏owieckiej Pani. Oddawali obràczki, nawet

pierÊcionki zar´czynowe. By – jak mówi∏y dzieciaki, klejàc si´ do szyj tatusiów – oni wrócili
szcz´Êliwie. I tak by∏o. I odby∏a si´ pi´kna parada. Wdzi´cznoÊç – Matka Bo˝a b∏ogos∏awi∏a.
Da∏a moc i si∏´. Ta Wniebowzi´ta, Pi´kna Pani
w bia∏ym kararyjskim marmurze – delikatna,

a jednoczeÊnie mocno patrzàca w serce ka˝dego ˝o∏nierza, ka˝dej polskiej, naszej wojskowej
rodziny – ˝e trzeba oprócz profesjonalizmu,
oprócz wartoÊci moralnych, ducha, si∏y, sprz´tu,
szarych komórek, ˝e potrzeba jeszcze b∏ogos∏awieƒstwa, potrzeba ∏aski, potrzeba Matki, która
pokazuje, która prowadzi do Syna, który daje
zwyci´stwo.
Dzisiaj te˝ czcimy tu naszà Panià Hetmank´
w tej Katedrze Polowej. Zobaczcie, ile jest
orderów, ile odznak pu∏kowych, dywizyjnych, krzy˝y, orderów najwy˝szej wartoÊci,
Virtuti Militari. Wojsko w ho∏dzie sk∏ada
Matce NajÊwi´tszej, Tej Wniebowzi´tej, Tej
Królowej naszej votum i dar swojej
wdzi´cznoÊci”.
Gratulujàc nowo mianowanym genera∏om awansów, biskup odda∏ równie˝ ho∏d
ich ˝onom. Bo to cz´sto ich zas∏uga, ˝e
stajà si´ lepsi, doda∏.
Chór Reprezentacyjny Wojska Polskiego
odÊpiewa∏ awansowanym gromkie:
Vivat, vivat, niech ˝yjà!
Ordynariusz prawos∏awny Miron Chodakowski ˝yczy∏ ˝o∏nierzom, by ich s∏u˝ba odbywa∏a si´ w mi∏oÊci, a biskup polowy ewangelików wojskowych, Ryszard Borski, przypomnia∏ m.in. biblijne s∏owa: „B´d´ wam b∏ogos∏awi∏, tak byÊcie byli b∏ogos∏awieƒstwem”.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska
Zdj´cia: Krzysztof St´pkowski

Medal „Pro Memoria” dla Biskupa Polowego Tadeusza P∏oskiego
Z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Turski
uhonorowa∏ oficerów i pracowników
wojska medalem „Pro Memoria”.
WÊród odznaczonych by∏ równie˝ Biskup Polowy Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusz P∏oski. Do Podchorà˝ówki w warszawskich ¸azienkach 15 sierpnia 2005 r. przyby∏ na t´ uroczystoÊç, po∏àczonà z promocjà pierwszego tomu rocznika Kronika Wojska
Polskiego, Minister Obrony
Narodowej Jerzy Szmajdziƒski.
Medal „Pro Memoria” zosta∏ ustanowiony przez Ministra Kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005 r. „za wybitne zas∏ugi
w utrwalaniu pami´ci o ludziach
i czynach w walce o niepodleg∏oÊç
Polski podczas II wojny Êwiatowej
i po jej zakoƒczeniu”. Po ceremonii
wr´czenia medali Minister Turski
z∏o˝y∏ na r´ce Ministra Obrony Narodowej podzi´kowania dla wszystkich dowódców wojskowych za
wspieranie idei zachowania pami´ci o ludziach oddanych sprawie niepodleg∏oÊci Ojczyzny. Szczególne wyrazy wdzi´cznoÊci
Minister Turski wyrazi∏ po adresem duszpasterstwa wojskowego, „które jest z kombatantami, gdy czczà pami´ç poleg∏ych i na Monte
Cassino, i pod Lenino”.
Drugà cz´Êcià programu w Podchorà˝owce
by∏a prezentacja Kroniki Wojska Polskie-
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go 2004, wydanej staraniem Wojskowego
Biura Badaƒ Historycznych.
Jak podkreÊli∏ dyrektor Wojskowego Biura
Badaƒ Historycznych p∏k dr hab. Krzysztof
Komorowski instytucja, którà kieruje,
w 2004 r. wystàpi∏a z programem naukowo-badawczym, którego celem mia∏o byç
opracowanie Dziejów Wojska Polskiego

˝àco mog∏a byç w przysz∏oÊci wykorzystana jako êród∏o do badaƒ historycznych.
W prezentowanym tomie materia∏ zosta∏
uporzàdkowany chronologicznie i problemowo.
W publikacji znalaz∏y si´ wybrane wydarzenia z roku 2004 w Si∏ach Zbrojnych RP
od batalionu poczàwszy, a na Biurze Bezpieczeƒstwa Narodowego i MON
skoƒczywszy. Uwzgl´dnione zosta∏y równie˝ wydarzenia w duszpasterstwach wojskowych.
Publikacja oparta na selekcji zawsze wzbudza kontrowersje.
Zw∏aszcza, jeÊli przyj´te przez autorów kryterium „promocji obronnoÊci” nie jest konsekwentnie stosowane wobec wszystkich jednostek i formacji wojskowych. Mamy
nadziej´, ˝e nast´pne tomy wyeliminujà niedoskona∏oÊci zauwa˝alne w pierwszym roczniku Kroniki
Wojska Polskiego. Najwa˝niejsze,
˝e inicjatorzy tego wydawnictwa
podj´li trud dokumentowania wydarzeƒ z najnowszej historii wojska. Sama przysz∏oÊç bez wiernoÊci
przesz∏oÊci... nie ma przysz∏oÊci.
O czym przekonali si´ badacze
Fot. El˝bieta Szmigielska-Jezierska dziejów wojskowoÊci z Wojskowew latach 1945–1990. Ju˝ na etapie poczàtgo Biura Badaƒ Historycznych. Tà màdrokowej kwerendy okaza∏o si´, ˝e sà powa˝ne
Êcià dzieli∏ si´ z nami wszystkimi Ojciec Êw.
braki êród∏owe. Wiele êróde∏ jest rozproszoJan Pawe∏ II w swojej ostatniej ksià˝ce „Panych; stàd powsta∏a idea powstania zapisu
mi´ç i to˝samoÊç”. T´ màdroÊç KoÊció∏ piekronikarskiego o najnowszych dziejach Wojl´gnowa∏ przez wieki. Przyk∏adem dzie∏o
ska Polskiego. Placówka ta obj´∏a wi´c meprekursora polskiego kronikarstwa Wincenrytorycznà opiekà kroniki jednostek wojskotego Kad∏ubka – Biskupa.
(jes)
wych, by dokumentacja prowadzona na bie-
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XIV Pielgrzymka
˚o∏nierzy
na Jasnà Gór´
W póênych godzinach popo∏udniowych 13 sierpnia 2005 r. w sobot´
ostatnie kolumny XIV Pielgrzymki ˚o∏nierzy na Jasnà Gór´ dotar∏y na obozowisko u stóp Sanktuarium Ojca Pio
na PrzeproÊnej Górce. Wojsko Polskie
sz∏o do swojej Matki i Hetmanki z Bydgoszczy, Lublina, Opola i Warszawy, by
zameldowaç si´ w Wigili´ Âwi´ta Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny
– które jest równie˝ Âwi´tem Wojska
Polskiego – przed Cudownym Obliczem
Czarnej Madonny. Stan´∏o na obozowisku w miejscu, gdzie od prawie trzystu
lat stawali nasi przodkowie, pielgrzymujàcy na Jasnà Gór´ Zwyci´stwa.
Na PrzeproÊnà Górk´ na spotkanie pielgrzymów
przyjechali te˝ autokarami z ró˝nych stanic Rzeczypospolitej przedstawiciele Stra˝y Granicznej z rodzinami. Wokó∏ sanktuarium trwa∏o w∏aÊnie Nabo˝eƒstwo Fatimskie. ˚o∏nierze nieÊli na ramionach figur´
Matki Bo˝ej Fatimskiej, a ze Êcian sanktuarium spoglàda∏ z gobelinu Jan Pawe∏ II. Na horyzoncie strzelista wie˝a jasnogórskiego klasztoru, mówi∏a wszystko; jesteÊmy tak blisko serca Matki, która jak nikt
na Êwiecie nas zna, kocha i rozumie. – Ave, ave Maria – Papie˝ Polak wyÊpiewa∏ hymn na jej cz´Êç ca∏ym swoim Êwi´tym ˝yciem. Pokaza∏ nam niezawodnà drog´ Êwi´toÊci – oddanie w jej macierzyƒskà
niewol´ mi∏oÊci. Kolejna wojskowa pielgrzymka
podj´∏a prób´ pójÊcia na ten papieski azymut. A szli
w tej pielgrzymce przede wszystkim m∏odzi ludzie
nazywani ju˝ dziÊ pokoleniem JP II; wojskowa m∏odzie˝ z Polski, Niemiec i S∏owacji.
Na wieczornym Apelu Jasnogórskim, zwróceni twarzami w stron´ Êwietlistej wie˝y sanktuarium, Êpiewali o swoim pielgrzymowaniu „z proÊbà, modlitwà, ze
∏zami” i ˝e „Nie ma innego Boga” jak Ten, na którego wskazuje na cudownej ikonie – Matka Bo˝a Cz´stochowska.
O tradycji zwiàzanej z PrzeproÊnà Górkà przypomnia∏ pielgrzymom wieloletni szef wojskowej pielgrzymki ks. p∏k Dariusz Kowalski. Nie mo˝na przecie˝ spojrzeç w oczy Matki, gdy w sercu niech´ç
do bliêniego. – To nie jest miejsce ∏atwe – mówi∏
ks. Darek, jak wiele trzeba wysi∏ku wewn´trznego,
by powiedzieç drugiemu cz∏owiekowi: przepraszam albo jeszcze trudniej: prosz´ Ci´ o przebaczenie. Nasza jutrzejsza ofiara, z∏o˝ona na o∏tarzu, b´dzie ofiarà kainowà, jeÊli wczeÊniej z serca
nie przebaczymy ludziom, jeÊli si´ nie pojednamy,
przypomnia∏ ewangeliczne ostrze˝enie Chrystusa
ks. p∏k Dariusz Kowalski. Ksiàdz kapelan podkreÊli∏, ˝e na pielgrzymce Pan Bóg uczy cz∏owieka
okazywaç mi∏osierdzie, uczy, jak stawaç si´ cz∏owiekiem wra˝liwym, wyrozumia∏ym, cierpliwym,
opanowanym, powÊciàgliwym. – Jutro zdobywamy Jasnà Gór´ – nie or´˝em, ale modlitwà i pokutà, która by∏a przez te dni naszym udzia∏em
– powiedzia∏ ks. Darek.
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Po Apelu Jasnogórskim cz´Êç pielgrzymów w nocy
z soboty na niedziel´ adorowa∏a w Sanktuarium Ojca Pio wystawiony NajÊwi´tszy Sakrament. Ksi´˝a
kapelani wys∏uchiwali ostatnich spowiedzi.
Gdy w niedziel´, 14 sierpnia o godz. 8.00, w kolumnach marszowych poszczególne grupy wojskowej
pielgrzymki ustawia∏y si´ przed o∏tarzem polowym,
przez PrzeproÊnà Górk´ przechodzi∏y grupki cywilnych pielgrzymów. Przed kapliczkà z 1932 r., zatrzymywa∏y si´ na krótki wypoczynek. – A˝ serce roÊnie,
gdy widz´ pielgrzymujàce Wojsko – dzieli si´ refleksjà pàtniczka weteranka z Warszawy, pani Krystyna.
Pielgrzymuje od 40 lat. – KiedyÊ wi´cej by∏o milicji,
uÊmiecha si´ gorzko, ówczesne w∏adze robi∏y wszystko, by utrudniç nam pielgrzymowanie, wymyÊlali
ró˝ne administracyjne zakazy...
Bogurodzica, rycerski hymn, naszych praojców rozpoczyna o godz. 9.00 uroczystà koncelebr´ z udzia∏em Biskupa Polowego gen. bryg. Tadeusza P∏oskiego i goÊci honorowych. O ich prezentacj´ biskup polowy prosi dowódc´ Wojsk Làdowych gen. broni
Edwarda Pietrzyka, sprawdzonego przyjaciela wojskowej pielgrzymki i jak podkreÊli∏ ks. bp „jej wspó∏gospodarza”.
Na trybunie honorowej obecni byli m.in.: szef Sztabu Si∏ Amerykaƒskich w Europie Colby Broadwater III (trzecia generacja genera∏ów armii amerykaƒskiej; przedstawiciel czwartej, syn porucznik, s∏u˝y
obecnie w Iraku), gen. Pocius z armii litewskiej, gen.
Milan Maxim, dowódca si∏ zbrojnych S∏owacji,
gen. Joachim Claus, dowódca 7. Dywizji Pancernej
(cz´Êcià tej dywizji jest nasza 10. Brygada Kawalerii
Pancernej). WÊród polskich dowódców wojskowych
ró˝nych formacji obecny by∏ m.in. dowódca Garnizonu Warszawa, gen. dyw. Jan Klejszmit z ˝onà El˝bietà, którzy obchodzili w∏aÊnie 35. rocznic´ ma∏˝eƒstwa. Przyby∏y te˝ w∏adze Cz´stochowy.
Biskup Polowy powita∏ równie˝ serdecznie przyby∏ych
z Francji niezawodnych przyjació∏ wojskowej pielgrzymki do Lourdes, Paƒstwa Zygmunta i Sabin´
Szczepaniaków. W ojczystym j´zyku pielgrzymów
niemieckich Biskup P∏oski podzi´kowa∏ uczestnikom
pielgrzymki z Bundeswehry oraz ich kapelanom.
W koncelebrze uczestniczy∏ równie˝ biskup polowy
armii s∏owackiej Franciszek Rabek.
Wydarzeniem tej uroczystej celebry by∏o bierzmowanie 3 ˝o∏nierzy Bundeswehry i jednego ˝o∏nierza polskiego. Krzy˝mem Êwi´tym namaÊci∏ ich biskup polowy Tadeusz P∏oski, który poprosi∏ pielgrzymów, by
modlili si´ o dary Ducha Êw. dla nich.
W homilii biskup polowy Maryjne „fiat” (niech mi
si´ stanie) porówna∏ z ˝o∏nierskim „tak jest”. GotowoÊcià do spe∏nienia woli Boga i wype∏nienia ˝yciowego powo∏ania. I choç czasem po ludzku rozk∏adamy r´ce, bo wydaje si´ to nam niemo˝liwe, to
przecie˝ nie jesteÊmy sami ze swojà bezradnoÊcià,
podkreÊli∏ biskup. Maryja w zamyÊle Boga, tak˝e
i w wizji apokaliptycznej ma byç Maryjà zwyci´skà.
Ta prosta dziewczyna, Miriam z Nazaretu, jak wi´kszoÊç z nas musia∏a przejÊç wszystkie etapy doczesnego ˝ycia, by wype∏ni∏o si´ jej ˝yciowe pos∏annic-

two, wola Bo˝a w jej ˝yciu. I chocia˝ poczàtkowo
bezradnie, po ludzku rozk∏ada r´ce, to przecie˝
u Boga wszystko jest mo˝liwe, mówi∏ Biskup Polowy.
Sytuacje, kiedy czujemy si´ bezradni, dotyczà ka˝dego cz∏owieka, i biskupa, i decydenta, w ró˝nych sektorach odpowiedzialnoÊci i tej paƒstwowej, i militarnej,
i rodzinnej, zaznaczy∏.
Maryja uczy nas: skoro powiedzia∏eÊ fiat, tak jest, to
nie bój si´. Nie jesteÊ sam; sà ludzie, którzy pomogà ci zrealizowaç to powo∏anie. Bóg jest hojny
w swojà ∏ask´. W sakramencie Chrztu w∏àczy∏ nas
w przygod´ ze Sobà. Nie myÊl, ˝e to, co osiàgasz,
to wy∏àcznie pot´ga twoich szarych komórek, twojego intelektu, cz´sto na szerokoÊç telewizyjnego
ekranu, mówi∏ dalej bp P∏oski. To tak˝e Jego moc,
Jego ∏aska.
Po ludzku Maryja prze˝y∏a dylemat rozstania z Synem... Pod krzy˝em us∏ysza∏a testamentalne s∏owa:
Matko, oto syn twój, mówi∏ umierajàcy Chrystus patrzàc na umi∏owanego ucznia Jana.
Ponad czasem i przestrzenià widzia∏ nas: Matko,
spójrz jak jesteÊ im potrzebna. Spójrz na m∏odych
Europy i Êwiata, na dzisiejszà m∏odzie˝ polskà.
Czy nie sà cz´sto podobni do tych, którzy ze
spuszczonymi g∏owami schodzà z Golgoty? Cz´sto ucieczki przed trudnymi wyzwaniami i odpowiedzialnoÊcià szukajà w g∏oÊnej muzyce dyskotekowej, w wirtualnej przestrzeni. Gdy nadejdzie
Êwit i wybrzmià ostatnie decybele, znowu sà
smutni. Bo trzeba im innego rytmu, rytmu serca
matki i ojca, ˝ony i m´˝a...
Biskup przypomnia∏ te˝ wielkie dziewi´tnastowieczne
i dwudziestowieczne Objawienia Maryjne w Polsce
i Europie: Gietrzwa∏d, La Salette, Lourdes, Fatima.
Maryja w swej matczynej trosce ostrzega∏a ludzi, ˝e
jeÊli si´ nie nawrócà, prze˝yjà gehenn´. W Gietrzwa∏dzie, w okresie kulturkampfu zapewnia∏a zniewolonych Polaków, ˝e nigdy swoich dzieci nie opuÊci. Bp P∏oski mówi∏ równie˝ o Prymasie Tysiàclecia
i przeÊladowaniach religijnych w okresie komunistycznym, o „aresztowaniu nie tylko Prymasa Wyszyƒskiego, ale i w póêniejszym okresie „aresztowaniu” pielgrzymujàcej po Polsce kopii Cudownego
Obrazu...”.
Mo˝na pisaç dzieje tego narodu na ró˝ne sposoby,
wed∏ug ró˝nego klucza, jednak nie mo˝na ich
prawdziwie przedstawiç, jeÊli si´ nie przy∏o˝y ucha
do tego miejsca, gdzie serce narodu bije w sercu
Matki, podkreÊli∏ Biskup Polowy...
Królowo Êwiata i Królowo pokoju, przyszliÊmy tu,
by Ci zameldowaç, ˝e jesteÊmy, pami´tamy, czuwamy, zakoƒczy∏ swojà homili´ bp P∏oski.
Po udzieleniu sakramentu bierzmowania 4 ˝o∏nierzom szef wojskowej pielgrzymki, ks. p∏k Dariusz
Kowalski odczyta∏ treÊç telegramu wystosowanego
przez Biskupa Polowego Tadeusza P∏oskiego
w imieniu ˝o∏nierzy pielgrzymów, skierowany
do Jego ÊwiàtobliwoÊci papie˝a Benedykta XVI.
Na zakoƒczenie tej Eucharystii Paƒstwo Szczepaniakowie z Francji, którzy niezwykle serdecznie
opiekujà si´ naszymi wojskowymi pielgrzymami
do Lourdes, przekazali na r´ce genera∏a Pietrzyka obraz, który jest kopià obrazu Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej z kapliczki w Idron. Wykonali jà
polscy ˝o∏nierze internowani w czasie wojny we
Francji.
Na r´ce gen. bryg. Aleksandra Bortnowskiego, zast´pcy chorego genera∏a Ryszarda Lacknera, przekazana zosta∏a cudowna woda z Lourdes, z zapewnieniem o modlitwie w intencji wyzdrowienia
dowódcy Âlàskiego Okr´gu Wojskowego...
Ze Êpiewem i modlitwà na ustach wojskowe kolumny pielgrzymów ruszy∏y w stron´ Jasnej Góry.
Tradycyjnie na trasie przemarszu ˝o∏nierze witani
byli przez mieszkaƒców niezwykle owacyjnie.
W kaplicy Cudownego Obrazu Biskup Polowy
Wojska Polskiego zawierzy∏ Hetmance ˚o∏nierza
Polskiego wszystkich pielgrzymów.
(jes)
Foto: Jaros∏aw Berkieta

5

Z proÊbà, z modlitwà, ze ∏zami
Ta droga jest niczym skrót. Nie myliç
z drogà na skróty, bo pójÊcie na ∏atwizn´ zawsze sprowadza na manowce.
To zag´szczony w czasie i przestrzeni
skrót cz∏owieczego losu. Na czele pielgrzymujàcych kolumn – krzy˝. Jedyny
azymut, który gwarantuje osiàgni´cie
celu. Z ka˝dym krokiem, z ka˝dym oddechem, z ka˝dym uderzeniem serca
– przybli˝aç si´ do Chrystusa. Aby zrozumieç siebie i innych: idàcych obok,
za plecami, czy wyprzedzajàcych nas
w tym marszu. Na tej drodze spotykajà najlepszà przewodniczk´ – Maryj´.
Na starcie w Warszawie, Bydgoszczy, Opolu czy Lublinie wielu tych ch∏opaków w polowych mundurach
jeszcze o tym nie wie… Gdy jednak z PrzeproÊnej
Górki, na wieczornym Apelu Jasnogórskim jak zahipnotyzowani patrzà na Êwietlistà wie˝´ na horyzoncie, ich serca ju˝ wiedzà. Ju˝ wiedzà, po co to
wszystko. Ten poranny ch∏ód pod przemoczonà pa∏atkà, te poranione nogi, te ci´˝kie powieki u schy∏ku dnia. Wielu z nich dopiero w czasie tej drogi dowiedzia∏o si´, ˝e odrzucanie krzy˝a… to dopiero
cierpienie, cz´sto ponad si∏y niejednego osi∏ka, a jego akceptacja przynosi Chrystusowy pokój. Pi´kny,
bo prawdziwy paradoks naszej wiary.
Z∏oty pa∏ac, budowany tu na ziemi, mo˝e okazaç
si´ z∏otà klatkà… Patrzàc wi´c na Êwietlistà wie˝´
z t´sknotà w sercu, z ks. p∏k. Dariuszem Kowalskim,
szefem XIV Pieszej Pielgrzymki ˚o∏nierzy na Jasnà
Gór´ (i wielu poprzednich) Êpiewajà: Ale w wiecznoÊci, w mej ojczyênie niebieskiej, tam ja mam pa∏ac,
tam mi mój Zbawca koron´ da. W tym jasnym kraju, gdzie ∏zy nie p∏ynà…
Dzieciàtko z irackiego ˝∏óbka
Na obozowisku pielgrzymki bydgoskiej na PrzeproÊnej Górce, póênym popo∏udniem 13 sierpnia atmosfera prawie jak na pikniku. Gra radiow´ze∏,
ch∏opaki czyszczà buty przed jutrzejszà uroczystà celebrà z udzia∏em biskupa polowego i honorowych
goÊci. Jeszcze ostatnie pamiàtkowe zdj´cia. Czuje
si´ atmosfer´ radoÊci: jednak doszliÊmy! W nogach
prawie 380 km. Pielgrzymka z by∏ego Pomorskiego
Okr´gu Wojskowego ma najdalej. Zgodnie z duchem ewangelicznym najdalej mo˝e okazaç si´ najbli˝ej…
Chor. Jaros∏aw WiÊnicki z JW. 3557 z Bydgoszczy,
m∏ody cz∏owiek o twarzy powa˝nej, refleksyjnej. Jego ˝o∏nierskie powo∏anie przesz∏o irackà prób´.
Z wojskiem z POW pielgrzymuje po raz trzeci:
– Jedna z intencji, z jakà id´, ma charakter dzi´kczynny. Chc´ podzi´kowaç, ˝e wróci∏em ca∏y i zdrowy do rodziny, do synka, do pracy, z tej irackiej misji... O takich jak on mówi si´ twardziele, bo niby
z tych, co to nie uroni ∏zy. ˚o∏nierze jednostek specjalnych: – To mit, ˝e m´˝czyzna nigdy nie p∏acze
i stereotyp, ˝e si´ nie boi. Nie chodzi o zalewanie si´
∏zami, mówi chor. WiÊnicki, rozczulanie nad sobà,
∏kanie. A nie bojà si´ tylko wariaci. W Iraku zdarza∏y si´ sytuacje, gdy mówiàc kolokwialnie, cz∏owiek
sta∏ nad grobem. S∏u˝y∏em w Karbali, w bazie Juliette. To sà momenty g∏´bokiej refleksji, gdy trzeba weryfikowaç siebie, swoje ˝ycie. To chwile, gdy odczuwamy swojà kruchoÊç, mimo wyszkolenia, postury… DziÊ, mówi dalej komandos, gdy wróg – terrorysta jest ukryty, gdy nie ma walki otwartej, gdzie liczy si´ wyszkolenie fizyczne, sprz´t, ofiarà mo˝e byç
ka˝dy; i ten najlepiej wyszkolony i zwyk∏y idàcy ulicà cz∏owiek.
Chorà˝y WiÊnicki to rutynowany pielgrzym. Pierwszy
raz poszed∏, gdy mia∏ 12 lat. Póêniej by∏o jeszcze
5 cywilnych pielgrzymek: – Gdy tylko dowiedzia∏em
si´, wspomina swojà pierwszà wojskowà pielgrzym-
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k´, ˝e jest organizowana, poprosi∏em dowódc´,
p∏k. Klingera, by mnie na nià skierowa∏...
Pan Jaros∏aw ma wi´c spory zasób pielgrzymkowych obserwacji: – Ka˝da pielgrzymka jest inna,
mówi, inne sà formy prze˝ywania duchowoÊci, poniewa˝ za ka˝dym razem idà inni ludzie, którzy tworzà niepowtarzalny klimat. OsobowoÊç duszpasterzy w zetkni´ciu ze zbiorowoÊcià ˝o∏nierzy z ró˝nych
jednostek i powstaje nowa jakoÊç, nowe doÊwiadczenie. To tak jak w pracy w nowym zespole; trzeba
si´ siebie uczyç od poczàtku.
O zaobserwowanych postawach tych idàcych
po raz pierwszy, chorà˝y WiÊnicki mówi: – Sà ró˝ne
nastawienia; sà tacy, którzy idà z potrzeby serca…
Rozmawia∏am z jednym z nich. M∏ody ˝o∏nierz s∏u˝by zasadniczej ze Szczecina. Do koƒca s∏u˝by dwa
miesiàce. Poszed∏ w intencji ukochanej Babci, która
zmar∏a dwa lata temu. Modli∏ si´ o zbawienie jej
duszy. Ukochany wnuk dla ukochanej babuni…
Sà te˝ tacy, wylicza dalej chorà˝y z Bydgoszczy, którzy
potraktowali t´ wyprawe jako ucieczk´ od dotychczasowej s∏u˝by. I ci, co chcieli prze˝yç przygod´, zdobyç
nowe doÊwiadczenie. Przychodzi jednak nieuchronnie moment weryfikowania tych wyobra˝eƒ, podsumowuje chor. Jaros∏aw WiÊnicki. – Tutaj wielkie uk∏ony dla kleryków i duszpasterzy za ich mrówczà prac´,
by z tej masy wyciosaç wspólnot´. Widaç to po zaanga˝owaniu w modlitw´, w Êpiew – mówi.
Na pielgrzymce duszpasterska gorliwoÊç musi si´
zderzyç z warunkami meteo: – Pogoda by∏a w kratk´ – opowiada chor. WiÊnicki. By∏y dni, gdy ˝ar la∏
si´ nieba i marszruta w oporzàdzeniu wojskowym,
zw∏aszcza dla ˝o∏nierzy niewprawnych, po okresie
unitarnym, nie by∏a ∏atwa. By∏y te˝ momenty, gdy
temperatura nad ranem spada∏a do 8 stopni. Zzi´bni´ci pod przemoczonymi pa∏atkami. MyÊl´, ˝e wielu z nich nie doÊwiadczy∏oby takich warunków
na poligonie...
Gdy wyje˝d˝a∏em do Iraku, mój synek Julian, mia∏
zaledwie 4 miesiàce, omin´∏y mnie te pierwsze miesiàce jego ˝ycia – wracajà irackie wspomnienia.
Przywioz∏em z Iraku niezwykle cenny dla mnie prezent, opowiada chor. WiÊnicki. W naszej zmianie
mieliÊmy samouka stolarza. Wolne chwile sp´dza∏
na robieniu o∏tarza, ambony i krzy˝a do naszej kaplicy (naszym kapelanem by∏ ks. Mariusz Stolarczyk
z Wroc∏awia). Wyrzeêbi∏ Chrystusa na krzy˝u – to
by∏y prawdziwe dzie∏a sztuki. To od niego dosta∏em
w prezencie Jezuska do ˝∏óbka. Teraz jest z mojà rodzinà w czasie ka˝dej wigilii w moim domu.
W grupie bydgoskiej spotykam jeszcze drugiego
„misjonarza” z Iraku. Chorà˝y Jacek KoÊciƒski z batalionu ze Szczecina na pielgrzymce jest drugi raz.
Siedem lat temu by∏ z ˝onà… Choç o tym nie mówi, ca∏a twarz zdradza wielkà t´sknot´, gdy wymawia to s∏owo: ˝ona.
Na Jasnà Gór´ nios´ pewnà bardzo osobistà intencj´, wiadomà mnie i Matce Bo˝ej – mówi major…
Ludzkie prawo do intymnoÊci. Jak trudno dziÊ nam,
dziennikarzom, w czasach fa∏szywie poj´tej otwartoÊci, uszanowaç to prawo.
– Budujàce by∏y dla nas – opowiada dalej chor. KoÊciƒski o swoich wra˝eniach z tej zwyczajnej niezwyczajnej drogi, reakcje spotykanych ludzi. Cieszà si´
na nasz widok, postrzegajà nas bardzo pozytywnie,
serdecznie pozdrawiajà. Zaskoczy∏ mnie jeden starszy pan. Logistyka mia∏a ró˝ne problemy, wiadomo,
jak to bywa ze sprawnoÊcià wojskowego sprz´tu.
Ten cz∏owiek chcia∏ ca∏kowicie bezinteresownie wymieniç ch∏odnic´ w wojskowym samochodzie. Tak
rzadko dziÊ spotyka si´ ludzi, którzy robià coÊ bezinteresownie, podsumowuje nieweso∏à refleksjà…
Ale to dobrze, ˝e sà.
Pielgrzymi majà szcz´Êcie ich spotykaç i to wcale nie
sà przyk∏ady odosobnione. Pielgrzymka wyzwala tyle dobra w ludziach. Chorà˝y ze Szczecina wspomi-

Plac Zamkowy – rusza warszawska pielgrzymka

Grupa bydgoska na trasie pielgrzymki

By∏o ci´˝ko, ale doszliÊmy

PrzeproÊna Górka – Msza Êw. polowa w wigili´
uroczystoÊci Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny

na te˝ swój wyjazd na misj´ do Iraku: – By∏em
w I zmianie, tej na której zginà∏ Hieronim Kupczyk
i kpr. Hubert Wasielewski… Nigdy nie zapomn´ tego po˝egnania. Nagle mój synek wyrwa∏ si´ z t∏umu i rzuci∏ mi si´ na szyj´. To by∏o trudne, nie mo˝na go by∏o oderwaç… Id´ wi´c te˝ podzi´kowaç, ˝e
do nich wróci∏em; do ˝ony i syna…
W ka˝dej grupie pielgrzymkowej przewija si´
iracki wàtek. Przecie˝ kolejna zmiana wyjecha∏a.
˚ony i dzieci, matki, codziennie nas∏uchujà wieÊci z Faktów, Wydarzeƒ, WiadomoÊci. I modlà si´
w koÊcio∏ach garnizonowych rozsianych po Polsce o ich szcz´Êliwy powrót… Jak Pani Ewa z lu-
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Powitanie pielgrzymów w Cz´stochowie

Blisko, coraz bli˝ej... Serca Matki

U drzwi Twoich stojà, Pani

Przed Cudownym Obliczem

belskiej grupy pielgrzymkowej. Przesuwajàc paciorki ró˝aƒca, powierza swojego m´˝a opiece
Maryi…
Naucz mnie ró˝aƒca
Na poczàtku si´ Êmiejà; z treÊci piosenek religijnych, w∏aÊciwie wszystko, co „koÊció∏kowe” mo˝e
staç si´ dla nich pretekstem do kpin. Byle zdobyç
chwilowe uznanie w oczach kumpla? Pokryç swojà
niepewnoÊç w tym tak nowym dla nich otoczeniu?
Znaleêli si´ na pielgrzymce ˝o∏nierze, których to, co
si´ tu dzieje, przeros∏o. Nie dojrzeli, by chcieç si´
podobaç przede wszystkim Panu Bogu… a nie kum-

1-31 sierpnia 2005

plowi od piwka. Przyszli tu z ró˝nych domów, niektórzy przyznawali, ˝e w rodzinie nikt si´ nie modli∏,
a ostatni kontakt z koÊcio∏em by∏ w czasie pierwszej
komunii. Tu jednak nikt nikogo nie przepytuje z katechizmu, nie segreguje na analfabetów religijnych
i pobo˝nych; dosta∏eÊ szans´, ch∏opie. Dar…
– Idziemy na Jasnà Gór´ modlàc si´ i Êpiewajàc,
cieszymy si´ tym, co Pan Bóg nam da∏ i wcià˝ daje – mówi o istocie pielgrzymki kleryk III roku warszawskiego Seminarium Ordynariatu Polowego,
Jacek Sielski. – W porównaniu z poczàtkowymi
nastawieniami niektórych uczestników, przez jakieÊ ostatnie 5 dni uwidacznia si´ moc Ducha Êw.
– Widzia∏em ∏zy w ich oczach; przychodzili i mówili, ˝e za rok wezmà swojà dziewczyn´ i pójdà
razem na pielgrzymk´, ju˝ po wojsku, na cywilnà.
T´ ich przemian´ kleryk Sielski porównuje
do wzrastania roÊliny, która w ciàgu tych dwóch
tygodni si´ rozwija, by rozkwitnàç na Jasnej Górze przed obliczem Matki Bo˝ej.
Kleryk Sielski, prawie ich rówieÊnik, drog´ budowania kap∏aƒstwa zaczà∏ jako ˝o∏nierz s∏u˝by zasadniczej. – Pomaga∏em ksi´dzu Dariuszowi Kowalskiemu w KoÊciele Garnizonowym w Skierniewicach.
Skierniewice – to dla mnie taki fundament, tam si´
wszystko zacz´∏o. Na pielgrzymce zauwa˝y∏em, ˝e
ch∏opaki potrzebujà ksi´˝y w wojsku, potrzebujà kogoÊ takiego jak ojciec. Dla mnie takim drugim ojcem w czasie s∏u˝by wojskowej by∏ – i nadal jest
– ksiàdz Darek. Po drodze ˝o∏nierze pytali mnie, jak
to jest, ˝e taki m∏ody ch∏opak decyduje si´ porzuciç
ca∏y ten Êwiat i zostaç ksi´dzem, jak to jest, ˝e jestem
˝o∏nierzem i zostan´ ksi´dzem. Ani w podstawówce,
ani w szkole Êredniej nie s∏yszeli o kapelanach. Wielu nie wiedzia∏o, co to seminarium duchowne. Interesowali si´ ˝yciem seminaryjnym kleryków.
Oprócz kleryka Jacka w bydgoskiej grupie jest jeszcze dwóch kleryków z Warszawy, Maciek (z I roku)
i Bogdan (z IV roku). Po raz pierwszy szefem grupy
jest ks. kpt. Tomasz Paroƒ, a ojcem duchownym ks.
Andrzej Miga∏a (spowiednik grupy). Widaç, ˝e z˝yli
si´ ze sobà – klerycy i ˝o∏nierze. Rozmow´ w namiocie przerywajà nam proÊby o wspólne zdj´cie.
Najpi´kniejsze dla przysz∏ego kap∏ana momenty tej
pielgrzymki?...
– Gdy po kilku dniach, po wieczornej Mszy Êw.
ch∏opcy przyszli do nas kleryków i poprosili, ˝eby
jeszcze zostaç w koÊciele i poÊpiewaç razem. Mimo
zm´czenia ca∏ym dniem marszu, ch∏odu, sennoÊci.
A przecie˝ poczàtkowo niektórzy z nich si´ Êmiali
z tych piosenek… Przed tabernakulum, w obecnoÊci
Pana Jezusa, zostawaliÊmy i ÊpiewaliÊmy. Ten Êpiew
to by∏a pi´kna modlitwa – opowiada kleryk Jacek.
Po wspólnej modlitwie ró˝aƒcowej, wieczorem przyszed∏ ˝o∏nierz i poprosi∏, by na osobnoÊci nauczyç go
modliç si´ na ró˝aƒcu. Us∏ysza∏em, ˝e gdyby nie poszed∏ na pielgrzymk´, pewnie by si´ jej nie nauczy∏,
a potem mo˝e spotka∏by przysz∏à ˝on´, mia∏ dzieci… i by∏oby mu wstyd. To dla mnie wielka radoÊç,
˝e mog∏em go nauczyç tej wspania∏ej modlitwy.
Najwa˝niejsze, ˝e nie zignorowa∏ tego pragnienia,
które zrodzi∏o si´ w jego sercu – pragnienia modlitwy. Prze∏ama∏ wstyd.
Przed rozpocz´ciem Mszy Êw. nast´pnego dnia,
w wigili´ UroczystoÊci Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny (Bohaterki tajemnicy chwalebnej ró˝aƒca) widz´ ˝o∏nierzy z transparentami swoich jednostek wojskowych i ró˝aƒcami, które oplatajà przeguby ich ràk. Ró˝aniec to przecie˝ najskuteczniejsza
broƒ, nie zabija … ale cz´sto ratuje zagro˝one ˝ycie
w tym najwa˝niejszym wymiarze – duchowym.
Przypomina mi si´ ten ró˝aniec ze sznureczka w kolorze khaki, który dosta∏am od amerykaƒskiego kapelana: – To element wyposa˝enia plecaka ka˝dego katolickiego ˝o∏nierza US Army, us∏ysza∏am.
Mundur i ró˝aniec – wbrew nie˝yczliwym stereotypom – Êwietnie do siebie pasujà.
Rafa∏ Stasiak, ˝o∏nierz nadterminowy z JW. 3299
z 12. Bazy Lotniczej z Miros∏awca zawsze chcia∏ iÊç

na pielgrzymk´, ale jakoÊ si´ nie sk∏ada∏o. W rodzinnej miejscowoÊci w Osi´cinach, na Kujawach
od kilkunastu lat by∏ ministrantem w parafii pw.
Opieki Matki Bo˝ej, by∏ te˝ w ruchu charyzmatycznym Odnowa w Duchu Êw., ale dopiero w wojsku
nadarzy∏a si´ okazja pielgrzymowania: – Zg∏osi∏em
si´ do dowódcy, ˝e chcia∏bym pójÊç na cywilnà
pielgrzymk´, a za dwa dni dowódca zatelefonowa∏, ˝e przyszed∏ telegram o organizowaniu pielgrzymki wojskowej. – PrzechodziliÊmy przez mojà
rodzinnà miejscowoÊç. Na spotkanie wyszli mama,
tata, siostrzeniec. By∏o ciep∏o, by∏o bardzo mi∏o.
Moja miejscowoÊç, choç ma∏a (4 tys.) s∏ynie z goÊcinnoÊci, podkreÊla nie bez lokalnej dumy Rafa∏.
Rafa∏ z kolegami odpowiada te˝ za prowadzenie
Êpiewu. – Dobrze wychodzà piosenki skoczne, pomagajàce w marszu. Takimi przebojami pielgrzymkowymi sà „Klaszczmy w d∏onie” i ˝artobliwa „Huba buba”. W tej ostatniej jest troch´ Êmiechu z kleryków i ksi´˝y; na pielgrzymce nikt si´ jednak nie
obra˝a – podkreÊla Rafa∏. W wi´kszoÊci jesteÊmy
m∏odzi, wi´c oprócz elementów pokutnych, trzeba
troch´ poskakaç, troch´ si´ uÊmiechnàç – wszystko
na chwa∏´ Pana Boga – dodaje. – Nawet konferencje ksi´dza Tomka na temat Dekalogu, by∏y przeplatane ˝artobliwymi przyk∏adami – opowiada Rafa∏ Stasiak.
Ta droga przekonuje wielu o mocy ufnej i ˝arliwej
modlitwy. – Na wyjÊciu w czasie Mszy Êw. w Bydgoszczy, ksiàdz prosi∏ pielgrzymów o modlitw´ w intencji trzech chorych dzieci.
W Êrodku pielgrzymki ten ksiàdz do nas dojecha∏
i poinformowa∏, ˝e stan jednego z nich si´ polepszy∏…
Na obozowisku Stra˝y Granicznej, która co roku
przyje˝d˝a autokarami na PrzeproÊnà Górk´, by razem z pielgrzymkà wojskowà wejÊç na Jasnà Gór´,
trwajà w∏aÊnie przygotowania do wieczornego
ogniska. Dziekan SG ks. p∏k Kazimierz Tuszyƒski inicjuje modlitw´ ró˝aƒcowà w intencji chorego oficera. Mjr Jerzy Misiewicz z Sudeckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej przedstawia mi swojà kole˝ank´ z tego oddzia∏u. Pani Janina ¸azarz, mimo skomplikowanego z∏amania nogi i tym razem nie zrezygnowa∏a z odwiedzin u Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej:
– Z∏o˝y∏am takie przyrzeczenie, ˝e jeÊli Bóg pozwoli
i Matka PrzenajÊwi´tsza i ile b´d´ pracowa∏a, tyle
razy przyjad´ na Jasnà Gór´. Dzi´kowaç i prosiç,
∏adowaç akumulatory. – Jestem wdowà, mà˝ zginà∏, gdy moje córki bliêniaczki mia∏y 14. miesi´cy.
W czerwcu wyda∏am jednà z nich za mà˝, a druga
studiuje na Politechnice Wroc∏awskiej i idzie w∏aÊnie 8. raz w pielgrzymce cywilnej, we wroc∏awskiej
pi´tnastce – opowiada dumna i spe∏niona Matka.
– To z pomocà ∏aski Bo˝ej i Matki PrzenajÊwi´tszej
zdo∏a∏am je wychowaç i wykszta∏ciç – podkreÊla pani Janina ¸azarz. Tylko o w∏asnych si∏ach nie poradzi∏abym sobie.
By∏y oczywiÊcie trudne chwile, jak to w ˝yciu bywa, ale
w zasi´gu r´ki i ducha pani Janiny zawsze by∏ wtedy
ró˝aniec. – W swoim ˝yciu doÊwiadczy∏am si∏y tej modlitwy. Sprawdzi∏am, ˝e dajàc wiele z siebie, trzeba
jednoczeÊnie korzystaç z si∏ nadprzyrodzonych – dzieli si´ swojà ˝yciowà màdroÊcià pani Janina.
Pani ¸azarz martwi si´ bardzo o swoich kolegów
z pracy: – Tak mi ich ˝al, ˝e muszà za mnie pracowaç, tak bardzo chcia∏abym im pomóc, ale przez to
fatalne z∏amanie… Chcia∏abym ich z tego miejsca,
tak blisko Matki Bo˝ej, serdecznie pozdrowiç…
P∏onie ognisko na PrzeproÊnej Górce; iskry strzelajà
w niebo, a funkcjonariusze Stra˝y Granicznej z rodzinami Êpiewajà: Panie, to Ty na mnie spojrza∏eÊ,
Twoje usta dziÊ wyrzek∏y me imi´.
Janie Pawle II, uÊmiechnij si´ nad nami, z tego swojego niebieskiego okna...
El˝bieta Szmigielska-Jezierska
Foto: Jaros∏aw Berkieta, Jaros∏aw Jezierski,
(Kagaja), Krzysztof St´pkowski
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Rodziny wojskowe – Pani Jaz∏owieckiej

Wielkie dzi´kczynienie w ˚aganiu

Fot. Janusz Sulikowski

Powitanie Pasterza KoÊcio∏a Wojskowego
w Polsce rozpocz´∏a m∏odzie˝, czyli dzieci
tych, którzy przez pó∏ roku z nara˝eniem
zdrowia i ˝ycia stawali w obronie pokoju.
Nast´pnie Ksi´dza Biskupa powita∏ Dowódca Wielonarodowej Dywizji w Iraku
i jednoczeÊnie Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w ˚aganiu pan
gen. dyw. Waldemar Skrzypczak. To on
wraz z proboszczem garnizonu poprosili
Ks. Biskupa o poÊwi´cenie i na∏o˝enie korony wdzi´cznoÊci na skronie figury Matki
Bo˝ej Jaz∏owieckiej znajdujàcej si´
w g∏ównym o∏tarzu tego koÊcio∏a. Ta korona to wierna replika diademu, który Prymas Polski August Hlond 9 lipca 1939 r.
nak∏ada∏ na figur´ M. B. Jazowieckiej
w Jaz∏owcu na Podolu. Korona zosta∏a wykonana w Krakowie przez Janusza Ràpa∏´
ze z∏otych obràczek i pierÊcionków ˝on
i matek ˝o∏nierzy pe∏niàcych pokojowà misj´, a list´ ofiarodawców rozpoczyna Pani
Teresa Skrzypczak. Do tego daru z∏otych
przedmiotów w∏àczy∏y si´ kobiety ze Êrodowiska cywilnego naszego miasta. Ta
ofiarnoÊç i wykonanie tej korony wyrazi∏o
pe∏nà wdzi´cznoÊç spe∏nionych ufnych
modlitw, jakie by∏y zanoszone nieustannie
do Boga przez szczególne wstawiennictwo
naszej Patronki – Hetmanki ˚o∏nierza Polskiego. Ju˝ na samym poczàtku Ks. Biskup

Fot. ks. mjr Zbigniew K´pa

Pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Tadeusza P∏oskiego IV zmiana PKW Irak prze˝ywa∏a 12 sierpnia
br. swojà dzi´kczynnà modlitw´ za
szcz´Êliwie zakoƒczonà pokojowà misj´. Âwi´towanie rozpocz´∏o si´ Eucharystià o godz. 14.00 w nowej Garnizonowej Âwiàtyni, do której przybyli
˝o∏nierze uczestnicy tej misji ze swoimi
najbli˝szymi.

dokona∏ poÊwi´cenia tego wotum
wdzi´cznoÊci i przy udziale gen. dyw. Waldemara Skrzypczaka na∏o˝y∏ koron´ na figur´ Bia∏ej Hetmanki. Gdy rozleg∏y si´
w koÊciele oklaski to z pewnoÊcià oznacza∏y szczególnie podnios∏à chwil´ i wielkà radoÊç.
BezpoÊrednio po na∏o˝eniu korony zosta∏
odczytany przez ks. majora Jana Osiƒskiego – sekretarza biskupiego Akt Koronacyjny podpisany przez Ks. Biskupa i Panów Genera∏ów: gen. dyw. Zbigniewa

CieÊlaka, gen. dyw. Waldemara Skrzypczaka, gen. bryg. Jerzego Krzywickiego,
gen. bryg. Tadeusza Buka i gen. bryg.
Paw∏a Laml´.
Ks. Biskup w homilii g∏ównà myÊl poÊwi´ci∏
Pani Jaz∏owieckiej i Jej roli jako Patronki 14. Pu∏ku U∏anów Jaz∏owieckich. By∏y te˝
s∏owa uznania pod adresem Sióstr Niepokalanek, które sà wiernymi opiekunkami
tej cudownej figury. Dokonujàc na∏o˝enia
korony Ks. Biskup przypomnia∏ s∏owa Prymasa Hlonda z dnia 9 lipca 1939 r.: „B´dziemy koronowaç Matk´ Bo˝à naszym
ho∏dem wiary i ufnoÊci w Jej or´downictwo, którego dziÊ zw∏aszcza tak nam potrzeba... Ozdabiajàc skronie Matki Bo˝ej
koronà, b∏agamy Jà, aby b∏ogos∏awi∏a naszemu narodowi i naszej ziemi.”
W modlitwie uczestniczyli ksi´˝a kapelani IV zmiany w Iraku: ks. mjr Waldemar
Rawiƒski, ks. mjr Adam Bazylewicz i ks.
kpt. Rafa∏ Kaproƒ.
Po Mszy Êw. Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski poÊwi´ci∏ popiersie Jana Paw∏a II umieszczone przed Êwiàtynià garnizonowà w ˚aganiu. Decyzja o ufundowaniu
tego popiersia zapad∏a w dniu pogrzebu
Papie˝a-Polaka. Biskup podzi´kowa∏ za powsta∏e dzie∏o proboszczowi i jego parafianom.
Po Eucharystii odby∏a si´ tak˝e w parku
miejskim uroczystoÊç powitania ˝o∏nierzy IV zmiany Wielonarodowej Dywizji
Centrum-Po∏udnie Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w sk∏adzie Mi´dzynarodowych Si∏ Stabilizacyjnych w Iraku.
Ks. p∏k Stanis∏aw Szymaƒski
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85. rocznica Bitwy Warszawskiej

Zwyci´stwo odniesione dzi´ki Bo˝ej OpatrznoÊci
Na cmentarzu w Radzyminie spoczywajà w zbiorowych mogi∏ach bohaterowie
Bitwy Warszawskiej 1920 roku oko∏o 1000 ˝o∏nierzy polskich. Cmentarna kapliczka, przed którà zatrzyma∏ si´
w czerwcu 1999 r. Jan Pawe∏ II, zosta∏a
wybudowana w 1926 roku, jako wotum za zwyci´stwo odniesione dzi´ki
Bo˝ej OpatrznoÊci. Na fasadzie kaplicy
widaç malowid∏o przedstawiajàce walczàcych ˝o∏nierzy, w tle, za plecami
walczàcych ukazuje si´ Zamek Królewski w Warszawie. Anio∏ swoimi skrzyd∏ami os∏ania idàcych do boju ˝o∏nierzy. W okresie mi´dzywojennym co roku 15 sierpnia odbywa∏y si´ uroczystoÊci paƒstwowo-koÊcielne z udzia∏em
prezydenta i najwy˝szych w∏adz. W∏adze komunistyczne usi∏owa∏y doprowadziç do likwidacji cmentarza. Dewastowano groby, na proboszcza i parafian
wywierano presj´, aby na ˝o∏nierskich
mogi∏ach kopali nowe groby. Od 1990
roku cmentarz jest znowu miejscem
uroczystoÊci paƒstwowo-koÊcielnych.
Wojn´ polsko-bolszewickà 1919-1921
i Bitw´ Warszawskà okreÊla si´ jako jedne
z najwa˝niejszych w historii Europy. Bitwa
ta rozstrzygn´∏a nie tylko o losach Polski,
lecz tak˝e o losach ówczesnej Europy,
wstrzymujàc pochód komunizmu na Zachód. Na rozkaz Lenina, który dà˝y∏
do przerzucenia rewolucji komunistycznej
na zachód i po∏udnie Europy, Armia Czerwona od koƒca 1918 r. zacz´∏a zajmowaç
obszary kresowe opuszczane przez niemieckie wojska na Wschodzie (Ober-Ost).
Na prze∏omie lipca i sierpnia 1920 r.
800-tysi´czna armia gen. Micha∏a Tuchaczewskiego prze∏ama∏a polskà lini´ obrony
na Bugu oraz Narwi i ruszy∏a na Warszaw´. W po∏owie 1920 r. dosz∏o do tzw. Bitwy
Warszawskiej. Najci´˝sze boje bolszewików z wojskami polskimi dowodzonymi
przez Józefa Pi∏sudskiego toczono pod Radzyminem oraz Modlinem i nad Wkrà.
Divini Redemptoris – przeciw ateistycznemu komunizmowi
Szczególny szacunek polskiego spo∏eczeƒstwa zyska∏ nuncjusz apostolski w Polsce
Achilles Ratti, póêniejszy papie˝ Pius XI.
Kiedy przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przera˝eni widmem polskiej
przegranej, w pop∏ochu opuszczali stolic´,
on zosta∏; co wi´cej, odwiedza∏ ˝o∏nierzy
w okopach na przedpolu stolicy i rannych
w szpitalach. Na tle niech´tnej postawy
spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej dla pomocy Polsce wyraênie odbija∏a si´ postawa
Episkopatów m.in. W∏och, Francji, Belgii
i Stanów Zjednoczonych, które w wydanych oÊwiadczeniach stwierdza∏y, ˝e kl´ska
Polski oznaczaç b´dzie koniec chrzeÊcijaƒstwa w Europie Ârodkowo-Wschodniej.
Reperkusje wojny polsko-bolszewickiej stanowià niewyczerpalny przedmiot fascynacji.
Echa i skutki wydarzeƒ z lat 1919-1921
1-31 sierpnia 2005

Kapelani Wojska Polskiego z czasów Wojny Bolszewickiej, 1920 r.
Od lewej: ks. Wiktor Szy∏kiewicz (kolega z lat studiów
ks. Hunieƒskiego, proboszcza koÊcio∏a garnizonowego
w Warszawie) jest uhonorowany na tablicy pamiàtkowej w katedrze Wojska Polskiego przy ul. D∏ugiej; ks.
Micha∏ Sopoçko – czynione sà starania o wyniesienie
go na o∏tarze; ks. Jerzy Sienkiewicz – d∏ugoletni proboszcz w parafii pod wezwaniem Êw. Piotra i Paw∏a
w Zab∏udowie, w latach 30-tych po ks. Kuêmickiem.

Fotografia ze zbiorów Mieczys∏awa Szy∏kiewicza – uczestnika bitwy pod Monte Cassino.

mo˝na przeÊledziç a˝ do dnia dzisiejszego.
W kategoriach czysto jednostkowych wojna stanowi∏a obfite êród∏o doÊwiadczeƒ
wp∏ywajàcych na biografi´ kilku postaci, które niebawem znalaz∏y si´ wÊród przywódców
Êwiata. Wiedza o tym jak wielkie pi´tno odcisnà∏ pobyt w Warszawie na siedemnaÊcie
lat pontyfikatu monsignora Achille Rattiego
(1922-1939), który zasiad∏ na tronie Piotrowym jako Pius XI by∏aby nader pouczajàca.
Nie b´dzie przesadà stwierdzenie, i˝ encyklika Divini Redemptoris, wyklinajàca ateistyczny komunizm, stanowi∏a uogólnienie jego
osobistego wyzwania rzuconego armiom
bolszewickim pod Radzyminem.
W oczach strategów wojskowych
Do dzia∏aƒ wojny polsko-bolszewickiej odwo∏ywali si´ najcz´Êciej stratedzy konserwatywni, którzy usi∏owali przywróciç mod´
na konnic´. Wskazywali na si∏´ przebicia
Budionnego i Gaja oraz na póêniejsze sukcesy kawalerii polskiej. Dowodzili, i˝ wojna ruchoma pokaza∏a ograniczenia pojazdów pancernych pod wzgl´dem szybkoÊci
i niezawodnoÊci. Doszli do wniosku, ˝e czo∏gi sà mo˝e odpowiednie do walki w okopach bàdê do patrolowania ulic – jak to by∏o w Warszawie – lecz podczas d∏ugiej
i szybkiej ofensywy nie mogà si´ równaç
z konnicà. W Rosji Sowieckiej dowódcy jazdy utrzymywali swój prymat w ca∏ym mi´dzywojniu. W Polsce kawaleria cieszy∏a si´
niekwestionowanym presti˝em. Nawet
w Anglii, Francji i Ameryce kawalerzyÊci po-

czuli si´ dowartoÊciowani dzi´ki lekcji, która
ich zdaniem wynika∏a z kampanii polskiej..
Ciekawe, ˝e wÊród wojskowych wyznajàcych
odmienny poglàd, trzy najwa˝niejsze nazwiska nale˝à do weteranów wojny polsko-bolszewickiej: Charles de Gaulle, W∏adys∏aw Sikorski oraz Micha∏ Tuchaczewski. Ka˝dy
z nich uczestniczy∏ w kampaniach tej wojny
i nie ma wàtpliwoÊci, ˝e czynna s∏u˝ba w Polsce w sposób istotny wp∏yn´∏a na ich tok myÊlenia. Wszyscy byli krytykowani przez wspó∏czesnych, co jest powszechnym losem awangardy – równie˝ w dziedzinie wojskowoÊci.
De Gaulle tym ró˝ni∏ si´ od swoich rodaków
(byç mo˝e dzi´ki s∏u˝bie w obcej armii,
w której idea∏y napoleoƒskie by∏y nadal ˝ywe), ˝e zachowa∏ ducha ofensywnego, który
cechowa∏ armi´ francuskà a˝ do roku 1914.
Jego wyk∏ady w Rembertowie by∏y pierwszà
okazjà do przedstawienia pomys∏ów rozwini´tych w Le Fil de l’epée. Mia∏ umys∏ wystarczajàco niezale˝ny, by odkryç prawd´, która
dziÊ wydaje si´ oczywista, ˝e braki techniczne stanowià jedynà powa˝nà przeszkod´
na drodze do maria˝u wysoce po˝àdanej ruchliwoÊci cechujàcej kampanie polskie z si∏à
ognia I wojny Êwiatowej. Zainteresowanie,
które okazywa∏ mo˝liwoÊciom bojowym
czo∏gów, by∏o czymÊ równie ekscentrycznym
w gronie francuskiej generalicji, jak jego
znajomoÊç Europy Wschodniej wÊród zachodnich polityków. Sikorski myÊla∏ podobnie. Ju˝ w roku 1920 nad Wkrà wypróbowa∏
z dobrym skutkiem czo∏gi i pojazdy pancerne. Jego rajd na Kowel przy udziale kolumn
zmotoryzowanej piechoty by∏ opisywany
przez jego zwolenników jako pierwszy pokaz
blizkriegu. W latach 1928-1939, kiedy przebywa∏ na przymusowej emeryturze, przela∏
swoje myÊli na papier. Jego ksià˝ka ,,Przysz∏a wojna, jej mo˝liwoÊci i charakter” zosta∏a opublikowana w 1935 roku we francu-

Szpiedzy bolszewiccy przebrani za ch∏opów, schwytani
na pozycjach 5. Armii Polskiej w 1920 r.

skim t∏umaczeniu pod niewiele mówiàcym
tytu∏em La Guerre moderne, Sikorski zaleca∏
w niej wykorzystanie czo∏gów do celów ofensywnych i trafnie przewidzia∏, ˝e pierwszy u˝yje ich w ten sposób Wehrmacht Hitlera – jedyna armia europejska uwolniona od ci´˝acd. na str. 10
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ru tradycji. W odró˝nieniu od de Gaulle’a
i Sikorskiego Tuchaczewski nie do˝y∏ zwyci´stwa swoich idei – choç, jak si´ mia∏o okazaç, by∏o to wydarzenie upokarzajàce. Tuchaczewski nigdy nie wypar∏ si´ w∏asnej strategii zastosowanej na Syberii oraz w Polsce
i pomimo sprzeciwu starszych wiekiem genera∏ów nadal promowa∏ teori´ wojny rewolucyjnej. Jako komendant Sowieckiej
Akademii Wojskowej w latach 1921-1925
i jako zast´pca przewodniczàcego Rewolucyjnej Rady Wojskowej ZSRR od 1931
do 1937 roku by∏ postacià wp∏ywowà. Mia∏
jednak tego pecha, ˝e popiera∏ go Trocki,
którego upadek sta∏ si´ najpierw przyczynà
okresu nie∏aski, a ostatecznie Êmierci Tuchaczewskiego. Na poczàtku lat trzydziestych
w jego doÊwiadczeniach z komandosami,
dywizjami spadochronowymi i ci´˝kimi czo∏gami bra∏y udzia∏: niemiecka Luftwaffe oraz
Penzer Corps, które po kryjomu szkoli∏y si´
w Rosji. Na koniec historii tej objawi∏a si´
skrajna z∏oÊliwoÊç losu, kiedy w latach
1939-1941 Heintz Guderian – uczeƒ Tuchaczewskiego i jak sam przyznawa∏, admirator de Gaulle’a – zrealizowa∏ przepowiedni´ Sikorskiego, nast´pnie pokona∏ francuskà armi´ Weyganda, w której de Gaulle
by∏ jedynym dowódcà odnoszàcym jakieÊ
– choçby lokalne – sukcesy i wreszcie zdruzgota∏ ca∏oÊç rezerw strategicznych Armii
Czerwonej, która pod nieobecnoÊç Tuchaczewskiego przyj´∏a postaw´ statycznà i defensywnà.
Polityczne reperkusje
W∏adza Pi∏sudskiego by∏a ÊciÊle zwiàzana z dominujàcà pozycjà wojska, które
po wojnie 1919-1921 zosta∏o oficjalnie
uznane za zbawc´ Ojczyzny. Oficerowie

znaleêli si´ na szczycie drabiny spo∏ecznej
i naturalna kolej rzeczy, politycznej. Ich
wp∏ywy by∏y tak pot´˝ne, ˝e w koƒcu zmonopolizowali nie tylko rzàd, ale i opozycj´.
W pierwszym, konstytucyjnym okresie problem politycznej kontroli nad wojskiem by∏
niczym byk, którego ˝aden z krótkotrwa∏ych
rzàdów nie oÊmieli∏ si´ chwyciç za rogi.
Przyczynà zarówno dymisji Sikorskiego
z urz´du premiera w roku 1923, jak i dymisji Sosnkowskiego z funkcji Ministra Spraw
Wojskowych w roku 1924 by∏ nierozwiàzywalny problem, kogo – poza Pi∏sudskim
– mo˝na powo∏aç na Inspektora Generalnego Si∏ Zbrojnych. Przewrót majowy podzieli∏ wojsko na dwa obozy. Âwita Pi∏sudskiego sk∏ada si´ g∏ównie z oficerów mniejszego formatu, takich jak genera∏ S∏awoj
Sk∏adkowski, gen. Orlicz-Dreszer czy pu∏kownik Józef Beck; natomiast na czele si∏
lojalnych wobec rzàdu stan´li ludzie bardziej wybitni: Malczewski, Rozwadowski,
Zagórski, Stanis∏aw Haller, Szeptycki, Anders, Kukiel i sam Sikorski. Ten konflikt by∏
tak ostry, ˝e 13 maja 1926 roku Sosnkowski próbowa∏ pope∏niç samobójstwo. Rozwadowski i Malczewski zostali aresztowani;
w póêniejszym czasie Rozwadowski i Zagórski zgin´li w tajemniczych okolicznoÊciach. Od tego momentu lojaliÊci byli dymisjonowani. Wykluczano ich zarówno
z wojska, jak i z rzàdu. Ich godzina mia∏a
jednak jeszcze nadejÊç. Na razie militaryzacja polityki polskiej post´powa∏a wielkimi
krokami. Po Êmierci Pi∏sudskiego od maja 1936 roku do wrzeÊnia roku 1939 genera∏ S∏awoj Sk∏adkowski sprawowa∏ urzàd
premiera; od 1932 roku pu∏kownik Beck
by∏ Ministrem Spraw Zagranicznych; genera∏ Rydz Âmig∏y przejà∏ ber∏o po Marsza∏ku
jako generalny inspektor i spiritus movens
w sprawach kraju. Jedynà czynnà opozycjà

wobec rzàdowego „Ozonu” (Obozu Zjednoczenia Narodowego) kierowa∏ najbli˝szy
giermek Pi∏sudskiego, Walery S∏awek.
Wreszcie mo˝na by∏o mówiç z jakimÊ sensem o „rzàdach pu∏kowników”.
We wrzeÊniu 1939 roku na skutek upadku
dotychczasowego rzàdu „lojaliÊci” powrócili na eksponowane stanowiska. Sikorski
– którego oferta udzia∏u w walce przeciw
inwazji niemieckiej na dowolnym stanowisku zosta∏a odrzucona – wyp∏ynà∏ w Pary˝u
jako Wódz Naczelny i premier rzàdu emigracyjnego. Sosnkowski, który dowodzi∏
heroicznà obronà Lwowa, zosta∏ jego zast´pcà. Józef Haller i Marian Kukiel pe∏nili
funkcje ministerialne. W∏adys∏aw Anders
wyszed∏ z internowania, aby objàç dowództwo nad s∏ynnym Drugim Korpusem,
wcielonym do Brytyjskiej 8. armii. Bór-Komorowski dowodzi∏ Powstaniem Warszawskim. Tych oficerów i ich kolegów ∏àczy∏o
to, ˝e wszyscy byli weteranami wojny bolszewickiej. Âciàgn´li na siebie nieprzejednanà nienawiÊç Stalina, który wykaƒcza∏
ich systematycznie, jeÊli tylko móg∏ któregoÊ z nich dopaÊç. Budzili nieufnoÊç u swoich zachodnich protektorów, którzy otwarcie domagali si´ od nich postawy bardziej
kompromisowej. Sikorski zginà∏ w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach w 1943 roku;
Sosnkowski, który zajà∏ jego miejsce, zosta∏ pod koniec wojny internowany w Kanadzie. Dla takich ludzi nie by∏o miejsca
w powojennych realiach.
Pokolenie, które bra∏o udzia∏ w wojnie polsko-bolszewickiej, dziÊ ju˝ niemal odesz∏o.
Wielu z tych, którzy przetrwali wydarzenia
lat 1919-1921, zgin´∏o w jeszcze straszniejszych okolicznoÊciach w Rosji i w Polsce: szesnaÊcie, osiemnaÊcie i dwadzieÊcia
jeden lat póêniej.
p∏k dr Adam Mazur

List Ojca Êw. Benedykta XV do biskupów polskich o znaczeniu Bitwy Warszawskiej
Aleksandrowi tytu∏u Êw. Augustyna Êw.
K. R. Kardyna∏owi Prezbiterowi Kakowskiemu Arcybiskupowi Warszawskiemu i Edmundowi tyt. Êw. Jana za Bramà Latyƒskà Êw. K. R. Kardyna∏owi,
Prezbiterowi Edmundowi Dalborowi,
Arcybiskupowi Gnieênieƒskiemu oraz
innym Biskupom Polskim.
Benedykt XV, Papie˝

Drodzy Synowie Nasi i Czcigodni Bracia pozdrowienie i apostolskie B∏ogos∏awieƒstwo.
Zawsze nam na sercu le˝y i by∏y przedmiotem
˝ywej troski sprawy Polski; tote˝ ch´tnie i radoÊnie przyj´liÊmy wiadomoÊç o zasz∏ych tam wydarzeniach, dzi´ki którym koleje waszej Ojczyzny od razu si´ poprawi∏y, a tym ˝ywiej cieszymy si´, ˝e podziwiajàc najwidoczniejszà w tym
bezpoÊrednià pomoc Bo˝à, pomyÊlny ten obrót
przypisujemy zaleceniom przez nas po ca∏ym
katolickim Êwiecie mod∏om publicznym za Polsk´. Nigdy bowiem nie wàtpiliÊmy, ˝e Bóg b´dzie przy waszym narodzie, ile ˝e tak Êwietnie
w ciàgu wieków religii si´ zas∏ugiwa∏, a zapowiedzieliÊmy publicznie obchody b∏agalne
wtenczas, kiedy prawie powszechnie o ocaleniu
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Polski zrozpaczono, a wrogowie te˝ iloÊcià i powodzeniem odurzeni, to mi´dzy sobà bluêniercze pytanie stawiali: Gdzie jest Bóg ich?... I oto
wynik naocznie wykaza∏, ˝e jest Bóg wÊród Izraela, na Jego to bowiem skinienie w tym samym
niejako momencie niebezpieczeƒstwo tak groêne zacz´to odpieraç, kiedyÊmy spo∏em z wiernymi, a przy dzielnej za swe o∏tarze i ogniska ze
strony Polski walce, b∏agalne d∏onie jak niegdyÊ
Moj˝esz ku niebu wznosili. Widaç jak w por´
uczyniliÊmy byli owà mod∏ów powszechnych
zach´t´. To zaÊ dobrodziejstwo Boga Wspomo˝yciela dziwnie na dobre wysz∏o nie tylko narodowi waszemu, lecz i innym ludom. Komu˝ bowiem nie wiadomo, ˝e szalony napór wroga to
mia∏ na celu, aby zniszczyç Polsk´, owo przedmurze Europy, a nast´pnie podkopaç i zburzyç
ca∏e chrzeÊcijaƒstwo i opartà na nim kultur´,
pos∏ugujàc si´ do tego krzewieniem szalonej
i chorobliwej doktryny?
Niech przeto lud Polski, nieustajàco sk∏adajàc
Bogu dzi´ki, to przede wszystkim Êlubuje
i przyrzeka, ˝e i nadal te˝ broniç b´dzie
pod kierunkiem swych biskupów wiary katolickiej, tak jak Ojczyênie swej wolnoÊç wywalczy∏:
nie ma obawy dla ludu chrzeÊcijaƒskiego,
gdy˝ jeÊli Bóg za nami, któ˝ przeciw nam? To-

1920 wrzesieƒ 8

te˝ najprzedniejszym b´dzie, Drodzy Synowie
i Czcigodni Bracia obowiàzkiem, aby naród
wasz wszelkich do∏o˝y∏ staraƒ ku ustaleniu
prawdziwego i po˝àdanego pokoju, a nic ku
temu bardziej nie pos∏u˝y, jak jeÊli ziomkowie
wasi, poniechawszy nami´tnoÊci partyjnych
i wewn´trznych niezgod, od∏o˝ywszy ich za∏atwienie na póêniej, ca∏à wol´ i wszystkie usi∏owania wyt´˝à na utrwalanie wiary i Ojczyzny
i pójdà za zasadami mi∏oÊci, roztropnoÊci
i chrzeÊcijaƒskiego umiarkowania, któreÊmy
wielokrotnie zalecali, a za pomocà których jedynie nienawiÊç mi´dzy ludami ugasiç mo˝na.
Ufajàc, ˝e przes∏awny Naród Polski da na sobie takiej wielkodusznoÊci przyk∏ad, jako niebiaƒskich ∏ask zadatek i ˝yczliwoÊci Naszej
r´kojmi´ udzielamy mi∏oÊciwie Wam, Drodzy
Synowie i Czcigodni Bracia, oraz ogó∏owi
wiernych, waszej pieczy powierzonych, apostolskie b∏ogos∏awieƒstwa.
Dan w Rzymie u Êw. Piotra, dnia 8 wrzeÊnia
w uroczystoÊç Narodzenia N. Marii Panny 1920 r., Pontyfikatu zaÊ Naszego roku
siódmego.
Benedykt XV, Papie˝
WiadomoÊci Diecezjalne Podlaskie nr 11-12,
listopad-grudzieƒ 1920, s. 222-223.
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Niebanalne ˝yciorysy

Warto pomyÊleç

Âwi´ty Jan Maria Vianney

Patron proboszczów

proboszcz z Ars
wspomnienie obchodzimy 4 sierpnia
Imi´ biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych zawierajàce element Jo- pochodzàcy
ze skrócenia Jahveh, Jehovah – Bóg. Imi´ Jan
(Johhanan) znaczy – Bóg jest ∏askawy.
Âwi´ty Jan Vianney urodzi∏ si´ w biednej
ch∏opskiej rodzinie w Dardilly w pobli˝y Lyonu
na trzy lata przed wybuchem rewolucji francuskiej. Ubóstwo, chaos, jaki wywo∏a∏a rewolucja, antykoÊcielna polityka nowej w∏adzy
sprawi∏y, ˝e Jan nauczy∏ si´ czytaç dopiero,
gdy mia∏ 17 lat. Marzy∏ jednak o kap∏aƒstwie.
Gdy wi´c po 1810 roku KoÊció∏ zaczà∏ odzyskiwaç swà pozycj´, Jan zg∏osi∏ si´ do seminarium. Dwukrotnie go tam nie przyj´to,
gdy˝ by∏ za s∏abo wykszta∏cony, wreszcie jednak jego pobo˝noÊç zmi´kczy∏a serca egzaminatorów. W seminarium te˝ nie by∏o mu
∏atwo, a najwi´ksze k∏opoty sprawia∏a mu ∏acina. Otrzyma∏ jednak Êwi´cenia – sam wikariusz generalny, znajàc si∏´ jego powo∏ania
– wyrazi∏ zgod´, by Jan zdawa∏ egzaminy
po francusku. Jan najpierw pe∏ni∏ obowiàzki
wikarego w Ecully, potem skierowano go

do parafii w Ars, biednej wsi, liczàcej zaledwie 260 mieszkaƒców, o których poprzednik
Jana mówi∏, ˝e „tylko chrzest odró˝nia ich
od bydlàt”. Tu jednak, gdzie uczeni ksi´˝a

MyÊli nieprzedawnione

ponieÊli pora˝k´, prosta wiara Jana Vianney
odnios∏a sukces. Surowà ascezà, ˝arliwà modlitwà i kazaniami o rzeczach podstawowych
– grzechu, ˝alu i skrusze, ∏asce i Eucharystii
– Jan otworzy∏ serca i dusze swych parafian.
Gdy rozesz∏a si´ wieÊç, ˝e Jan potrafi przenikaç ludzkie serca i ma dar widzenia przysz∏oÊci, do maleƒkiego koÊció∏ka zacz´li przybywaç pàtnicy ze wszystkich stron. Kolejki
w konfesjonale by∏y tak d∏ugie, ˝e Jan Vianney przyjmowa∏ dziennie do 300 osób. Dwa
razy Jan, znu˝ony tà popularnoÊcià, próbowa∏ chy∏kiem opuÊciç Ars, jednak wierni go
zawrócili i tak pe∏ni∏ s∏u˝b´ Bo˝à a˝ do roku 1859. Zm´czony nadludzkà pracà (sypia∏
zaledwie trzy, cztery godziny na dob´) oraz
wyniszczony ascezà i chorobami zmar∏ 4
sierpnia 1859 roku, otoczony czcià i mi∏oÊcià
parafian. Kanonizowa∏ go w roku 1925
Pius XI, a trzy lata póêniej og∏osi∏ patronem
wszystkich proboszczów.
Na obrazach Êw. Jan Vianney przedstawiany
jest jako proboszcz w rokiecie i stule.

Sprawiedliwy nawet w r´ku zgrai
pozostanie sprawiedliwym,
nic mu to nie zaszkodzi
i nie pomniejszy jego wartoÊci.
Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski

Pó∏ka z ksià˝kami

ÂciÊle tajne
Na frontonie Katedry Polowej Wojska
Polskiego jest tablica, a na niej s∏owa
naszego wielkiego rodaka Cypriana Kamila Norwida. Droga prawdziwej
màdroÊci (nie myliç ze sztucznà inteligencjà) jest zawsze drogà krzy˝owà.
Norwid dokoƒczy∏ swego ˝ywota w n´dzy, w przytu∏ku. Pozostawi∏ nam jednak skarby swojej màdroÊci, której ani
rdza, ani... czas nie zniszczy. S∏owa te
brzmià dziÊ z si∏à dzwonu Zygmunta:
Sà wniebog∏osy, bo sà przemilczenia.
Bia∏e plamy, przemilczenia, usuwanie ze zbiorowej pami´ci narodu wydarzeƒ niewygodnych dla
w∏adzy zawsze by∏y instrumentem systemów politycznych, opartych na metodach totalitarnych.
I wcale nie dotyczy to wy∏àcznie ró˝nej maÊci dyktatur. Demokracja te˝ miewa, tyle ˝e bardziej zakamuflowane, zap´dy totalitarne (patrz – medial-

1-31 sierpnia 2005

na cenzura w duchu poprawnoÊci
politycznej).
Takim szczególnie niewygodnym
dla wizerunku w∏adzy w PRL by∏o
niewielkie dzie∏o Stefana ˚eromskiego „Na probostwie w Wyszkowie”. ˚eromski, skàdinàd zajmujàcy poczesne miejsce w ówczesnych lekturach obowiàzkowych
(bliski ideologicznie, o poglàdach
lewicowych) zosta∏ przez komunistycznà w∏adz´ ocenzurowany. Jego broszura opisujàca wydarzenie
z czasów wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to trzech zdrajców Polski: Julian Marchlewski, Feliks Kon
i Feliks Dzier˝yƒski planowali
na ty∏ach wykrwawiajàcego si´
˝o∏nierza polskiego oddanie Polski pod w∏adz´
bolszewickiej Rosji, zosta∏a wykreÊlona z dorobku
tego pisarza. Jego szkic „Na probostwie w Wyszkowie” nie by∏ publikowany od czasów przedwojennych do 1989 r.
Wydawnictwo Rytm wznowi∏o ten szkic, uzupe∏niajàc go o relacj´ ks. Wiktora Mieczkowskiego,
proboszcza Parafii pw. Êw. Idziego z Wyszkowa.
W ksià˝eczce czytelnik znajdzie druki ulotne oraz
zdj´cia z czasów wojny 1920 r., ze zbiorów CAW,
CBW, ks. kan. Waldemara Krzywiƒskiego oraz
kolekcji prywatnych. Publikowane te˝ sà dokumenty wojskowe z tamtego czasu.
We wst´pie do publikacji Bronis∏aw Komorowski,
zastanawiajàc si´, dlaczego ten tekst ˚eromskie-

go by∏ dla w∏adz komunistycznych tak niebezpieczy, odpowiada: ˚eromski wy∏o˝y∏... istotnà
prawd´ o komunizmie i jego imperialnych celach, ... oraz sposób
narzucenia przez Rosj´ tego antywolnoÊciowego systemu Polsce.
˚eromski pisze m.in. „Któ˝ to byli ci trzej goÊcie, którzy w tych
izbach mienili si´ rzàdem polskim”... „czy ich lud polski wybra∏, czy ich ktokolwiek na tej
ziemi mianowa∏?...” „Ci rodacy
– dla poparcia swej w∏adzy
przyprowadzili na nasze pola...
obcà armi´, mas´ z∏o˝onà z ludzi ciemnych, zg∏odnia∏ych,
rzàdnych ob∏owienia si´ i so∏dackiej rozpusty. W pierwszym dniu wolnoÊci
– ca∏à Moskw´ na nas zwalili!. Na ich sumieniu
le˝à zgwa∏cenia przez dzicz so∏dackà naszych
dziewczàt i kobiet... zniszczenie zabytków przesz∏oÊci, unikatów, pamiàtek po pradziadach, ojcach, dzieciach”.
Plan przeniesienia na bagnetach rewolucji bolszewickiej na Zachód Europy wtedy si´ nie
powiód∏. Wydarzy∏ si´ Cud nad Wis∏à. Dzi´ki
zdolnym dowódcom, m´˝nym ˝o∏nierzom, geniuszowi polskiego radiowywiadu.
A wszystko razem za sprawà goràcej modlitwy
Polaków do sierpniowej Matki Bo˝ej Wniebowzi´tej w wype∏nionych koÊcio∏ach.
El˝bieta Szmigielska-Jezierska
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Pomnik Ksi´dza Ignacego Skorupki
– wype∏nienie testamentu
Przed Katedrà Êw. Floriana na warszawskiej Pradze odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika ks. mjr.
Ignacego Skorupki, kapelana, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. UroczystoÊç odby∏a si´ podczas Mszy Êw.
sprawowanej przez Biskupów u wejÊcia do Katedry. Eucharystii przewodniczy∏ Prymas Polski Kardyna∏ Józef
Glemp, wspó∏koncelebrowali jà biskupi, kapelani i ksi´˝a diecezji warszawsko-praskiej.
Na poczàtku Mszy Êw. zebranych powita∏
Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê, g∏ówny
animator uroczystoÊci. Powiedzia∏, ˝e pomnik ks. Skorupki jest wype∏nieniem polecenia Jana Paw∏a II, który 13 czerwca
1999 roku po spotkaniu z ˝o∏nierzami
w Radzyminie wspomnia∏ postaç bohaterskiego kapelana. – Obowiàzek upami´tnienia tej bohaterskiej postaci spoczywa
na m∏odej diecezji warszawsko-praskiej
– mówi∏ wtedy Papie˝ Polak. DziÊ meldujemy, zadanie wykonaliÊmy! Wype∏niliÊmy
ten testament. Ksiàdz Ignacy Skorupka
poleg∏ pod k∏osami dojrzewajàcego zbo˝a. By∏ z∏otym k∏osem naszej Ojczyzny!
– zakoƒczy∏ Arcybiskup G∏ódê.
Nast´pnie Gospodarz Katedry Praskiej
powita∏ dostojnych goÊci przyby∏ych
na Msz´ Êw., wÊród których byli kardyna∏owie i biskupi, Prezydent RP na Uchodêctwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele w∏adz stolicy z Prezydentem Lechem
Kaczyƒskim, cz∏onkowie kancelarii Prezydenta, Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski, generalicja, delegacje ministerialne oraz licznie przyby∏e poczty
sztandarowe i mieszkaƒcy Stolicy.
Po powitaniu nastàpi∏a ceremonia poÊwi´cenia i ods∏oni´cia pomnika, którego

dokona∏ Biskup Henryk Gulbinowicz. W cokó∏ pomnika Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê
wmurowa∏ akt erekcyjny.
Homili´ wyg∏osi∏ Biskup diecezji p∏ockiej Stanis∏aw Wielgus.
W S∏owie pasterskim przypomnia∏, ˝e d∏ugo prawda
o wojnie polsko-bolszewickiej
by∏a zak∏amywana. – Opluwano pami´ç o wojnie i jej
bohaterach lub zbywano ich
milczeniem – mówi∏. Polacy
idàcy wtedy w bój, szli walczyç
nie tylko o swoje doczesne
cia∏a, ale walczyli o ratunek
duszy, którà chcia∏a zniszczyç
nawa∏a bolszewicka. Chodzi∏o o obron´ kultury i wiary
a nie tylko cia∏a.
Ordynariusz p∏ocki powiedzia∏, ˝e i dziÊ toczy si´ wojna i mimo, ˝e bolszewizm
i komunizm dawno zosta∏y
zniszczone, to z tych samych
korzeni wyrastajà inne zagro˝enia, przed którymi staje
wspó∏czesny cz∏owiek. Sà to:
relatywizm moralny, niszczenie rodziny, zatracanie ÊwiadomoÊci narodowej, sprzeciwianie si´ prawu naturalnemu. Biskup Wielgus zaliczy∏
równie˝ do powa˝nych zagro˝eƒ terroryzm. Czy Europa
jest wystarczajàco silna moralnie, aby sprzeciwiç si´ separatyzmowi
muzu∏maƒskiemu? – Czy Europa ma coÊ
do zaoferowania w zamian? – pyta∏. Pami´tajmy, ˝e g∏ównà przyczynà upadku
wielkich cywilizacji by∏ nie wróg zewn´trzny, ale rozbicie wewn´trzne. Czy s∏aba

w Êrodku Europa b´dzie w stanie przeciwstawiç si´ nihilizmowi kulturalnemu i moralnemu?
KoÊció∏ b´dzie zawsze pami´ta∏, ˝eby jak
uczy Ewangelia, prostowaç ludzkie drogi.
ChrzeÊcijanie nie sà obcym cia∏em w Europie. ChrzeÊcijanin ma prawo, nawet
wi´cej obowiàzek, przemieniaç Êwiat
w duchu ewangelicznych wartoÊci takich
jak pokój, solidarnoÊç, szacunek dla innych religii. Pomnik ks. Ignacego Skorupki pozwoli pomóc zachowaç pami´ç
o ofierze ˝o∏nierzy 20. roku, pomo˝e nam
zachowaç naszà to˝samoÊç.
Po Mszy Êw. g∏os zabra∏ prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski. Dzi´kujàc za zaproszenie na uroczystoÊç przypomnia∏, ˝e
powoli wykreÊlamy z listy pomników, które jeszcze nie powsta∏y, kolejne pozycje.
Pomnik ks. Ignacego Skorupki i Muzeum
Powstania Warszawskiego nazwa∏ takimi
w∏aÊnie spe∏nionymi po latach pomnikami narodowej to˝samoÊci.
Po uroczystym b∏ogos∏awieƒstwie udzielonym przez Prymasa Polski, delegacje z∏o˝y∏y pod pomnikiem ks. Skorupki
wiàzanki kwiatów. Wieczór zakoƒczy∏
koncert Zespo∏u Artystycznego WP, a tak˝e Alicji Majewskiej i W∏odzimierza Korcza.
Tekst i zdj´cia: Krzysztof St´pkowski
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61. rocznica Powstania Warszawskiego
Obchody 61. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego zainaugurowano 29 lipca 2005 r. Mszà Êwi´tà w intencji poleg∏ych
harcerzy Szarych Szeregów, którà odprawiono w kaplicy Muzeum Powstania
w Warszawie. Eucharystii przewodniczy∏ ks.
p∏k S∏awomir ˚arski, wikariusz generalny
Biskupa Polowego.
W liturgii czynnie uczestniczyli harcerze i harcerki ZHP i ZHR, dali tym samym Êwiadectwo
braterstwa, które z pewnoÊcià by∏o udzia∏em
walczàcych Powstaƒców 61 lat temu. Po Mszy
Êwi´tej harcerze zwiedzili Muzeum Powstania,
wraz z nimi ekspozycj´ zwiedzali kombatanci.
W sobotni wieczór odby∏ si´ koncert m∏odzie˝owy na terenie Parku WolnoÊci przy Muzeum.
Zgromadzi∏ on ponad pi´ciotysi´cznà rzesz´
m∏odych ludzi, ale nie brakowa∏o te˝ kombatantów.
Starsi ludzie kiwali g∏owami s∏uchajàc dêwi´ków rockowej muzyki dobiegajàcej ze sceny.
Nie wa˝ne czego s∏uchajà! – mówili, wa˝ne
jest, ˝eby nosili Polsk´ w sercu – dopowiedzia∏
starszy m´˝czyzna z bia∏oczerwonà opaskà
na ramieniu.
W przeddzieƒ rocznicy, w niedziel´ o godzinie 10.00 z kombatantami i uczestnikami
sierpniowych walk spotka∏ si´ Prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski. W po∏udnie, na Zamku
Królewskim kombatanci wzi´li udzia∏ w specjalnej sesji Rady Miasta, podczas której Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê i historyk Norman
Davies otrzymali tytu∏ Honorowych Obywateli
Miasta. Profesor Davies otrzyma∏ wczeÊniej tak˝e tytu∏ honorowego cz∏onka Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich.
Dzi´kujàc za nadanie tytu∏u, Arcybiskup podkreÊli∏ swojà „radoÊç z mo˝liwoÊci wrastania
w grunt Stolicy”, poprzez liczne uroczystoÊci,
jakich by∏ Êwiadkiem, b´dàc Biskupem Polowym Wojska Polskiego. PodkreÊli∏, ˝e Warszawa jest dla niego synonimem Ojczyzny.
Znany z sympatii do Polski i Polaków historyk
brytyjski, zwracajàc si´ do ˝o∏nierzy Armii Krajowej, podkreÊli∏ coraz g∏´bsze zwiàzki ∏àczàce
go z Warszawà. Powiedzia∏: „Dzi´ki Wam, mo˝emy Êpiewaç Warszawiank´ pe∏nym g∏osem!”.
Podczas uroczystoÊci wr´czono tak˝e Nagrody
Miasta St. Warszawy i wyró˝nienia. Otrzymali
je ludzie pracujàcy dla dobra Stolicy, reprezen-

tujàcy wiele dziedzin ˝ycia spo∏ecznego. WÊród
wyró˝nionych znalaz∏ si´ m.in. ks. Jan Twardowski, a tak˝e Liceum Ogólnokszta∏càce im.
Tadeusza Rejtana oraz obchodzàce w tym roku 80-lecie istnienia Polskie Radio. Rada Miasta przyzna∏a tak˝e wyró˝nienia ˝o∏nierzom
i kombatantom walczàcym w kana∏ach podczas Powstania Warszawskiego. Wr´czy∏ je
osobiÊcie Prezydent Lech Kaczyƒski.
Wieczorem, przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego odprawiono Msz´ Êwi´tà, której
przewodniczy∏ Prymas Polski Józef Glemp.
Zwracajàc si´ do kombatantów powiedzia∏, ˝e
nie mo˝na oderwaç si´ od postawy m´stwa patrzàc na bohaterski zryw ˝o∏nierzy Powstania.
Zaznaczy∏ tak˝e, ˝e pomimo licznych spekulacji
i analiz prowadzonych przez historyków Powstanie z ca∏à pewnoÊcià wybuch∏oby, gdy˝ by∏o
w ludzkich sercach. „Za prawo g∏osu wÊród narodów Êwiata, Polacy zap∏acili du˝o, nawet bardzo du˝o! (…) Powstanie Warszawskie by∏o
krzykiem o prawo g∏osu i prawo do samostanowienia.” Zaznaczy∏, ˝e nie da∏o si´ zatrzeç pami´ci o Powstaniu i nie da∏o si´ te˝ wydrzeç go
z pami´ci potomnych.
Po Mszy Êw., w strugach padajàcego deszczu
zosta∏ odczytany Apel Poleg∏ych. Rozpoczà∏ go
Olgierd ¸ukaszewicz, który przytoczy∏ strofy
wierszy Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego. Nast´pnie g∏os zabra∏ gen. Zbigniew Âcibor-Rylski
– prezes Powstaƒców Warszawskich. Zawo∏a∏
do zebranych mieszkaƒców Stolicy: Tu walczono nie o Warszaw´, lecz o Polsk´ – zebrani
na placu warszawianie odpowiedzieli gromki-

mi brawami. Bohaterstwo ˝o∏nierzy i mieszkaƒców Warszawy doceni∏ w swoim przemówieniu
Prezydent Kaczyƒski. Przypomnia∏, ˝e pami´ç
o Powstaniu przebija si´ ju˝ do ÊwiadomoÊci
Êwiata. Nast´pnie odczytano tekst Apelu,
po którym nastàpi∏a salwa honorowa, a po niej
z∏o˝enie wieƒców na p∏ycie pomnika.
Wieczór wigilii Powstania zakoƒczy∏ koncert pieÊni powstaƒczych i powstaƒcze Kino Nocne.
1 sierpnia, w dniu powstania w Parku Dreszera, z∏o˝ono wieƒce i kwiaty, a nast´pnie
w „Marszu Mokotowa” (organizowanym co roku 1 sierpnia), uczestnicy przemaszerowali
do Parku Morskie Oko, gdzie oddano salw´
honorowà przy pomniku upami´tniajàcym
mord powstaƒców z pu∏ku „Baszta”.
W po∏udnie odby∏a si´ uroczysta zmiana wart
i z∏o˝enie wieƒców na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza. Licznie zgromadzone poczty
sztandarowe, delegacje Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy AK oraz Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych
i Stolicy oddali ho∏d Powstaƒcom.
W godzin´ „W” na warszawskich Powàzkach
Wojskowych, pod pomnikiem Gloria victis, odby∏a si´ centralna uroczystoÊç obchodów 61.
rocznicy Powstania Warszawskiego. Dok∏adnie
o godzinie 17.00 w ca∏ym mieÊcie rozleg∏o si´
wycie syren a pami´ç o Powstaniu uczczono
chwilà ciszy.
Przed Pomnikiem odmówiono modlitw´, którà
poprowadzi∏ ks. prof. Jerzy Pikulik, ˝o∏nierz AK,
uczestnik Powstania. W krótkim rozwa˝aniu
przywo∏a∏ s∏owa Papie˝a Jana Paw∏a II wyg∏oszone w 1979 roku w Krakowie: „(…) prosz´
was, abyÊcie ca∏e to duchowe dziedzictwo, któremu na imi´ „Polska”, raz jeszcze przyj´li
z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià – takà, jakà zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie Êwi´tym
– abyÊcie nigdy nie zwàtpili i nie znu˝yli si´,
i nie zniech´cili, abyÊcie nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy”.
W modlitwie na zakoƒczenie rozwa˝ania zebrani modlili si´ za ofiary wojny, w szczególnoÊci za Armi´ Powstaƒczà i tych, którzy zgin´li
w obozach hitlerowskich i sowieckich, tak˝e
po zakoƒczeniu wojny.
Ostatnim punktem uroczystych obchodów
rocznicy Powstania Warszawskiego by∏o rozpalenie na Kopcu Powstania znicza, pod pomnikiem Polski Walczàcej, który b´dzie p∏onà∏
przez kolejne 63 dni.
Tekst i zdj´cia: Krzysztof St´pkowski
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Wyszków

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Wikariusz generalny Biskupa Polowego ks. p∏k S∏awomir ˚arski odprawi∏ 8 lipca w Katedrze Polowej WP Msz´ Êw. w intencji ofiar zamachu w londyƒskim metrze. W Eucharystii uczestniczyli: Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski, Pierwszy Radca Ambasady
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej Patrick Davies, ˝ona Ambasadora Wielkiej Brytanii Helen Crawford, Minister Obrony Narodowej Jerzy
Szmajdziƒski, cz∏onkowie korpusu dyplomatycznego, genera∏owie m.in. Szef Sztabu
Generalnego gen. Czes∏aw Piàtas oraz gen. Andrzej Tyszkiewicz, ˝o∏nierze, a tak˝e
wielu mieszkaƒców stolicy. Na poczàtku Mszy Êw. Orkiestra Reprezentacyjna WP odegra∏a hymny Polski i Wielkiej Brytanii a nast´pnie wikariusz generalny zaprosi∏
do wspólnej modlitwy zebranych w Katedrze Polowej. Homili´ wyg∏osi∏ ks. pra∏. S∏awomir ˚arski.
KEs

Bagram

Gdaƒsk

Polska Misja Pokojowa w Afganistanie
otacza opiekà sierociniec w oddalonym o 23 km od Bagram Charikarze.
W sierociƒcu znajduje si´ ok. 150
dzieci w ró˝nym wieku, najcz´Êciej sà
to dzieci do 10 lat. Na poczàtku lipca,
kiedy ˝o∏nierze dowiedzieli si´, ˝e b´dzie jecha∏ konwój do Charikaru wraz
z ksi´dzem kapelanem podj´li inicjatyw´, aby coÊ ofiarowaç sierotom.
Odk∏adali cz´Êç ˝ywnoÊci ze swoich
dziennych racji ˝ywnoÊciowych. Okaza∏o si´, ˝e po tygodniu jest zebrane 8
sporych kartonów z napojami, s∏odyczami i ró˝nego rodzaju konserwami.
W sobot´, 9 lipca ksiàdz kapelan
wraz z kilkoma przedstawicielami polskiego kontyngentu pojechali do Charikaru, aby odwiedziç sierociniec i rozdaç dzieciom zebranà ˝ywnoÊç oraz
s∏odycze od polskich ˝o∏nierzy.

20 lipca ks. kapelan kmdr ppor. Ryszard
Preuss wraz z funkcjonariuszami Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej
i orkiestrà wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊci
Nawiedzenia w Archidiecezji Gdaƒskiej
Relikwii Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus.
Od obchodów stulecia Êmierci czyli
od 1897 r. po Êwiecie peregrynujà Jej relikwie nawiedzajàc kolejne paƒstwa.
W ciàgu ostatnich kilku lat Relikwie Êw.
Teresy by∏y m.in. w Holandii, Rosji, USA,
na Filipinach, w Hong Kongu, we W∏oszech, w Meksyku, Australii, Oceanii, Libanie, Iraku i na Madagaskarze.
Od 1 maja na trasie znalaz∏a si´ Polska,
która jest 36 krajem, który nawiedza Êw.
Teresa w znaku swych relikwii. Peregrynacja rozpocz´∏a si´ w Krakowie
w Sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˝ego
a zakoƒczy∏a si´ 7 sierpnia br. w nowo
budowanej Êwiàtyni OpatrznoÊci Bo˝ej
w Warszawie.
R. P.

X. JZ

E∏k
Ksiàdz pra∏at S∏awomir ˚arski, wikariusz generalny Biskupa Polowego pob∏ogos∏awi∏
nowy, 108. Szpital Wojskowy i Przychodni´ w E∏ku. W uroczystoÊci oddania szpitala
do u˝ytku wzià∏ udzia∏ Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziƒski.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od z∏o˝enia Ministrowi meldunku o zakoƒczeniu prac. Minister Szmajdziƒski wyrazi∏ podziw i radoÊç z powodu otwarcia obiektu.
GoÊcie zapoznali si´ te˝ z bogatà infrastrukturà szpitala, zwizytowali poszczególne oddzia∏y oraz obejrzeli prezentacj´ multimedialnà dotyczàcà obiektu. Uroczyste przeci´cie wst´gi by∏o po∏àczone z b∏ogos∏awieƒstwem szpitala.
Nast´pnie odby∏a si´ konferencja prasowa Ministra Obrony Narodowej i Komendanta Szpitala p∏k. dr. n. med. Krzysztofa Mawlichanowa. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono zarys zamierzeƒ szpitala na najbli˝sze lata.
Kapelanem szpitala jest ks. mjr Zbigniew Sawicki.
KEs
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W Wyszkowie w dniu 7 sierpnia 2005
roku odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce wydarzenia majàce miejsce
w sierpniu 1920 r. zwiàzane z bitwà
warszawskà rozgrywajàce si´ w tym
mieÊcie. Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ Mszy Êw.
i wyg∏osi∏ kazanie.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in.
Donald Tusk, Wicemarsza∏ek Sejmu,
Bronis∏aw Komorowski, pose∏ na Sejm,
Arkadiusz Czartoryski, wicemarsza∏ek
województwa mazowieckiego, gen.
broni Edward Pietrzyk, gen. bryg. w st.
spocz. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki,
kanclerz Orderu „Virtuti Militari”, Przewodniczàcy Rad i Starostw okolicznych
powiatów, Burmistrzowie sàsiednich
miast i licznie zebrani mieszkaƒcy Wyszkowa.
Wraz z Biskupem Polowym Msz´ Êw. celebrowali: ks. kan. Waldemar Krzywiƒski, proboszcz miejscowej parafii, ks. dr
Henryk Kietliƒski, ks. Jerzy B∏aszczak.
Po Mszy Êw. odby∏o si´ ods∏oni´cie pamiàtkowej tablicy upami´tniajàcej ks.
kan. Wiktora Mieczkowskiego, bohatera wydarzeƒ z 1920 r. Tablic´ ods∏onili
Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, gen. bryg. Edward Pietrzyk oraz
Wojciech Chodkowski. PoÊwi´cenia tablicy dokona∏ Biskup Polowy. Po uroczystoÊciach odby∏o si´ plenerowe widowisko historyczne pt. „Wjazd i ucieczka
z Wyszkowa Tymczasowego Komitetu
Rewolucyjnego Polskiego”.
Zjk

Rembertów
W piàtek, 15 lipca br. w koÊciele garnizonowym na terenie Akademii Obrony
Narodowej w Rembertowie ks. p∏k S∏awomir ˚arski – wikariusz generalny Biskupa Polowego odprawi∏ Msz´ Êw.
w intencji absolwentów koƒczàcych
w∏aÊnie studia na Uczelni.
Podczas homilii ks. ˚arski przypomnia∏
s∏owa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II:
„Powo∏aniem ka˝dego uniwersytetu jest
s∏u˝ba Prawdzie: jej odkrywanie i przekazywanie innym. Cz∏owiek ma ˝ywà
ÊwiadomoÊç, i˝ Prawda jest poza i „ponad” nim samym. Cz∏owiek nie tworzy
Prawdy, ale ona sama si´ przed nim
ods∏ania, gdy jej szuka wytrwale. Poczucie prawdy rodzi jednà w swym rodzaju duchowà radoÊç”. PodkreÊli∏, ˝e
˝o∏nierze, a zw∏aszcza oficerowie pe∏nià
istotnà rol´ w spo∏eczeƒstwie. Na nich
spoczywa ogromna odpowiedzialnoÊç
za poczucie bezpieczeƒstwa obywateli.
˚yczy∏ Uczelni, „aby przyczynia∏a si´
do ugruntowania obrony ˝ycia polskiego na fundamencie màdroÊci, wiedzy
i prawoÊci.”
Po Mszy Êw., na placu apelowym AON
odby∏a si´ ceremonia zakoƒczenia roku
akademickiego i wr´czenia dyplomów
absolwentom uczelni.
KEs

Rok XIV nr 14 (298)

Liban

Dar∏owo

W Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL w Libanie 22 lipca po raz kolejny odby∏a si´ Medal Parada. Jest to uroczystoÊç, podczas której Dowódca Si∏ Pokojowych (Force Commander) wr´cza medale za udzia∏ w misji.
Dowódcà ca∏oÊci kontyngentu jest rotacyjnie na okres trzech lat oficer wyznaczany
ze wszystkich stacjonujàcych wojsk. Aktualnie jest nim Francuz maj. gen. Alain Pellegrini.
Po przyj´ciu meldunku, odegraniu hymnu polskiego i wciàgni´ciu flagi na maszt rozpocz´∏a si´ ceremonia, podczas której francuski genera∏ wr´czy∏ ponad stu polskim
˝o∏nierzom w podzi´kowaniu za udzia∏ w misji okolicznoÊciowe medale.
Wszystkich ˝o∏nierzy i zaproszonych goÊci pob∏ogos∏awi∏, odmawiajàc wraz z obecnymi modlitw´, kapelan polskich si∏ UNIFIL w Libanie ks. pp∏k Roman Dziadosz.

Na placu przy Êwiàtyni garnizonowej
Marynarki Wojennej pw. Êw. Melchiora Grodzieckiego w Dar∏owie ustawiono nowy krzy˝. Zosta∏ on wykonany na wzmocnionych uchwytach, ze
wzgl´du na cz´ste wichury w tutejszym
regionie.
Sponsorami krzy˝a sà paƒstwo Wies∏awa i Henryk Wilczyƒscy, nale˝àcy
do tutejszej parafii wojskowej. PoÊwi´cenia dokona∏ proboszcz Garnizonu
Dar∏owo w dniu 17 lipca.
W tym miejscu nale˝à si´ podzi´kowania zarówno dla ofiarodawców, jak
te˝ dla marynarzy i pracowników wojska, którzy trudzili si´ nad wykonaniem krzy˝a i fundamentu.

am

Grudziàdz

Wroc∏aw

Szlakiem Pielgrzyma – Papie˝a Jana Paw∏a II w dniach 23–25 lipca
uda∏a si´ grupa ˝o∏nierzy, pracowników wojska i ich rodzin z 1. OÊrodka
Szkolenia Kierowców w Grudziàdzu
do Cz´stochowskiego Sanktuarium,
by przed obliczem NajjaÊniejszej Pani Jasnogórskiej podzi´kowaç Bogu
za Dar Ojca Âwi´tego i prosiç o Jego
rych∏à beatyfikacj´, a tak˝e wypraszaç potrzebne ∏aski dla swych rodzin.
W pierwszym dniu pielgrzymowania
na Wa∏ach Jasnogórskich wszyscy
wzi´li udzia∏ w Nabo˝eƒstwie Drogi
Krzy˝owej, a o godz. 21.00 w Apelu
Jasnogórskim. Nast´pnego dnia
wczesnym rankiem pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Êw. i uroczystym ods∏oni´ciu Cudownego Obrazu Czarnej Madonny. Pe∏ni ufnoÊci i ubogaceni wewn´trznie poprzez spotkanie
z Panià Jasnogórskà udali si´ w dalszà drog´, aby nawiedziç tak szczególne miejsca dla ka˝dego Polaka
jak Wadowice i Kalwari´ Zebrzydowskà. Na pielgrzymim szlaku nie mog∏o zabraknàç równie˝ ¸agiewnik
– Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia.
Tam pielgrzymi uczestniczàc we Mszy
Êw. i odmawiajàc Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego polecili Jezusowi
Chrystusowi Mi∏osiernemu siebie,
swoje rodziny, osob´ S∏ugi Bo˝ego
Jana Paw∏a II i wszystkie inne osobiste intencje, z którymi wyruszyli
na pielgrzymkowy szlak. Organizatorem pielgrzymki byli: kapelan garnizonu ks. pp∏k Piotr Gibasiewicz i Komendant 1. OSK pp∏k Andrzej Kaczorowski.

W dniu 12 sierpnia 2005 roku 106.
absolwentów Szko∏y Podoficerskiej
Wojsk Làdowych we Wroc∏awiu zosta∏o promowanych na stopieƒ kaprala. Promowa∏ gen. dyw. Zbigniew
CieÊlik, natomiast Biskup Polowy
Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusz
P∏oski udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in.
gen. dyw. Zbigniew CieÊlik, zast´pca
dowódcy Wojsk Làdowych, gen.
bryg. Aleksander Bortnowski, zast´pca dowódcy Âlàskiego Okr´gu
Wojskowego, p∏k Andrzej Cygan,
zast´pca dowódcy Wy˝szej Szko∏y
Oficerskiej we Wroc∏awiu, p∏k Marian Dàbrowski, mjr Remigiusz Szkudlarek,
zast´pca
Komendanta
OÊrodka. Rol´ gospodarza pe∏ni∏ st.
chor. sztab. Tomasz Nowakowski,
komendant Szko∏y Podoficerskiej we
Wroc∏awiu.
Biskupowi Polowemu towarzyszyli:
ks. pra∏. p∏k January Wàtroba, dziekan Wojsk Làdowych oraz ks. pp∏k
Mariusz Stolarczyk, kapelan szko∏y.
W przemówieniu gen. dyw. Zbigniew
CieÊlik wspomnia∏ o zadaniach, które czekajà promowanych. „StaliÊcie
si´ cz∏onkami rodziny wojskowej
– mówi∏. Musicie byç gotowi do
poÊwi´ceƒ i ofiar… Chroniàc tradycje poszukujcie nowych rozwiàzaƒ…”. Genera∏ podkreÊli∏, ˝e Wojsko Polskie, a szczególnie Wojska
Làdowe sà w okresie istotnych przeobra˝eƒ. Gen. CieÊlik z∏o˝y∏ promowanym i ich rodzinom ˝yczenia. Podzi´kowa∏ tak˝e Komendantowi oraz
kadrze Szko∏y Podoficerskiej za trud
wyszkolenia podoficerów.

KZ

Zjk

H. S.

˚arnowo
24 lipca 2005 roku, w przeddzieƒ
wspomnienia liturgicznego Êwi´tego
Krzysztofa – patrona kierowców, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusz P∏oski poÊwi´ci∏ pojazdy w Parafii w ˚arnowie.
Biskup Polowy celebrowa∏ Msz´ Êwi´tà w miejscowym koÊciele, w którym
pe∏ni pos∏ug´ duszpasterskà ksiàdz
kanonik mjr Stefan Dmoch, kapelan
Podlaskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej.
W kazaniu biskup P∏oski nawiàza∏
do s∏ów odczytanej podczas liturgii
Ewangelii o skarbie ukrytym w roli.
Tym skarbem – mówi∏ biskup – dla
którego warto poÊwi´ciç wszystko by
go zdobyç, jest Bóg.
Biskup Polowy zach´ci∏ wiernych
do wiernoÊci Bogu w swym codziennym ˝yciu. „Pod przewodnictwem
ksi´dza kapelana mjr. Stefana Dmocha – mówi∏ biskup – budujcie wspólnot´, w której b´dzie dzia∏a∏ Jezus
Chrystus”.
Biskup genera∏ przybli˝y∏ tak˝e wiernym dzia∏alnoÊç Ordynariatu Polowego WP zwracajàc szczególnà uwag´ na pos∏ug´ kapelanów na misjach wojskowych.
Po Mszy Êwi´tej odby∏o si´ poÊwi´cenie pojazdów, które wierni ustawili
na parkingu przy koÊciele.
Zjk
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Sà wniebog∏osy,
bo sà przemilczenia
Cyprian Kamil Norwid

25. rocznica SolidarnoÊci

