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Katedra polowa: Msza św. w intencji Józefa Piłsudskiego i gen. Władysława Andersa

Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Zamaria, wikariusz katedry polowej WP, który po powitaniu odczytał list
biskupa polowego Józefa Guzdka do uczestników celebry. – Marszałek Józef Piłsudski i Naczelny Wódz Polski
Sił Zbrojnych gen. Władysław Anders są jednymi z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Rocznica ich śmierci
oraz rocznica zwycięskiej Bitwy o Monte Cassino skłaniają nas, aby oddać im – wybitnym rodakom w służbie
Niepodległej – należny hołd. Niech ich pełne oddania życie i dzieło będą dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla
przyszłych pokoleń szczególnym wzorem, by z odwagą bronić najwyższych wartości – napisał bp Guzdek.
Homilię wygłosił ks. kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów. Podkreślił,
że trzy rocznice zawarte w intencji Mszy św. łączy jedno słowo – „wolność”. – Wolność to nie znaczy czynić
wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy i dyscyplinę
prawdy – powiedział.
Zdaniem ks. kmdr. Bąka „wolność nie rozgrywa się na płaszczyźnie czynów”. – Wolność rozgrywa się tam, gdzie
rodzą się czyny, gdzie lęgnie się zamiar, gdzie „tak” lub „nie” są zaledwie przeczuciem. Miejscem wolności jest
moje wnętrze, a czyny są dopełnieniem przyjętej wolności. Cieszymy się dzisiaj zewnętrzną wolnością, jakiej
nasza ojczyzna nie miała – z jedną, zbyt krótką przerwą – od kilku stuleci. Cieszymy się – ale jednak mamy do
niej wiele pretensji. Myślę, że ich powodem jest to, że naszej zewnętrznej wolności towarzyszy ciągle jeszcze
zbyt mała przestrzeń wolności wewnętrznej – powiedział.
Jak podkreślił ks. Bąk „wolność, żeby była ludzką wolnością, musi być częścią miłości”. – W tym miejscu trzeba
przypomnieć sobie starą chrześcijańską prawdę: najważniejszą wartością nie jest wolność, ale miłość. Jeśli
wolność należy do istoty człowieczeństwa, to istotą wolności jest miłość – powiedział.
Kapelan zauważył, że wolność i miłość to nie tylko ideały, których świadomie lub nieświadomie poszukujemy,
ale to przede wszystkim „cel postawiony nam, istotom wolnym i dlatego zdolnym do kochania”. – Człowiek nie
może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi: braci, bliźnich,
rodaków. Tego właśnie uczy nas Chrystus, który do końca nas umiłował. O tym mówi Eucharystia –
najświętsze dziedzictwo przybranych dzieci Bożych – zakończył.
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Eucharystię koncelebrowali ks. prał Józef Sikorski i ks. Józef Maj. Uczestniczyli w niej Zofia Romaszewska,
dama Orderu Orła Białego i doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, senator Anna Maria Anders, córka gen. Andersa, gen. dyw.
Jan Śliwka, zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Piotr Błazeusz, szef Zarządu
Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP, przedstawiciele parlamentu, Związku
Piłsudczyków, harcerstwa, szkół mundurowych i jednostek strzeleckich oraz kombatanci i poczty sztandarowe.
W południe na Placu Piłsudskiego odbyła się zmiana posterunku honorowego oraz ceremonia złożenia
kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. – To jest testament Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen.
Władysława Andersa i ich Żołnierzy: przekazać następnym pokoleniom silną i mocną Polskę, w której każdy
obywatel wierzyć w Nią będzie i służyć Jej będzie każdego dnia – mówił podczas uroczystości minister
Kasprzyk.
Kwiaty złożono także pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego znajdującym się naprzeciw Grobu Nieznanego
Żołnierza, a także pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino obok Parku Krasińskich.
Tekst i zdjęcia Krzysztof Stępkowski
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