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Obłudnik jest kłamcą
Przed obłudą legalizmu i rytualizmu przestrzegł Franciszek podczas modlitwy anioł Pański 2 września w watykanie. Papież zachęcił do 
codziennego praktykowania miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących, wystrzegania się mentalności światowej naznaczonej próżno-
ścią, chciwością i pychą oraz zrobienia rachunku sumienia, aby zobaczyć, jak przyjmujemy Słowo Boże, czy podczas niedzielnej Mszy św. 
słuchamy go roztargnieni, w sposób powierzchowny. 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W dzisiejszą niedzielę podej-

mujemy czytanie Ewangelii św. 
Marka. W dzisiejszym fragmencie 

Jezus zajmuje się ważną kwestią dla nas 
wszystkich wierzących: autentyczności na-
szego posłuszeństwa słowu Bożemu, wbrew 
wszelkiemu skażeniu światem lub formali-
zmowi legalistycznemu. Opis zaczyna się od 
zastrzeżenia jakie uczeni w Piśmie i faryze-
usze skierowali do Jezusa, oskarżając Jego 
uczniów, że nie przestrzegają nakazów ry-
tualnych zgodnie z tradycją. W ten sposób 
rozmówcy zamierzali zaatakować wiary-
godność i autorytet Jezusa jako Nauczycie-
la, bo mówili „Ten nauczyciel pozwala, aby 
uczniowie nie wypełniali nakazów trady-
cji”. Ale on odpowiedział: „Słusznie prorok 
Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak 
jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, 
lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale 
czci na próżno, ucząc zasad podanych przez 
ludzi»”. Jasne i mocne słowa! „Obłudnik” 
to, że tak powiem jedno z najmocniejszych 
określeń, jakich Jezus używa w Ewangelii. 
A wypowiada je zwracając się do nauczycieli 
religii, uczonych w Prawie, znawców Pisma 
św. Obłudnicy – mówi Jezus. 

Jezus rzeczywiście chce wstrząsnąć uczo-
nymi w Piśmie i faryzeuszami ze względu na 
błąd, w który popadli, to znaczy uchylania 
woli Boga, poprzez zaniedbywanie przy-
kazań, aby przestrzegać ludzkich tradycji. 
Reakcja Jezusa jest surowa, ponieważ cho-
dzi o wielką stawkę: chodzi o prawdę relacji 
człowieka z Bogiem, o autentyczność życia 
religijnego. Obłudnik jest kłamcą, nie jest 
autentyczny. 

Także i dzisiaj Pan zachęca nas, abyśmy 
unikali tego zagrożenia, jakim jest nadawanie 
większej wagi formie niż istocie. Wzywa nas, 
abyśmy nieustannie na nowo rozpoznawali, 

to, co jest prawdziwym cen-
trum doświadczenia wiary, 
to znaczy miłości Boga i mi-
łości bliźniego, oczyszczając 
ją z obłudy legalizmu i rytu-
alizmu.

Przesłanie dzisiejszej Ewan- 
gelii jest również wzmocnione 
przez głos Apostoła Jakuba, 
który mówi nam skrótowo, 
że prawdziwa religia wyra-
ża się w następujący spo-
sób: „w opiece nad sierotami 
i wdowami w ich utrapieniach 
i w zachowaniu siebie same-
go nieskalanym od wpływów 
świata. 

„Opieka nad sierotami 
i wdowami” oznacza prakty-
kowanie miłosierdzia wobec 
bliźnich, począwszy od osób 
najbardziej potrzebujących, 
najbardziej kruchych, najbardziej zmargina-
lizowanych. Są to osoby, o których Bóg trosz-
czy się szczególnie i prosi nas, abyśmy czynili 
to samo.

„Zachowanie siebie samego nieskalanym 
od wpływów świata” nie oznacza izolowania 
się i zamykania się na rzeczywistość. Również 
w tym wypadku, nie powinna to być postawa 
zewnętrzna, ale istotna postawa wewnętrz-
na. „Zachowanie siebie samego nieskalanym 
od wpływów świata” oznacza czuwanie, aby 
nasz sposób myślenia i działania nie był za-
nieczyszczony przez mentalność światową, 
to znaczy przez próżność, chciwość, pychę. 
W istocie mężczyzna, czy kobieta żyjący 
w próżności, chciwości, pysze sądzi i pokazu-
je się jako osoba religijna, i wręcz posuwa się 
do potępiania innych jest obłudnikiem. 

Uczyńmy rachunek sumienia, aby zoba-
czyć, jak przyjmujemy słowo Boże. W nie-

dzielę słyszymy je we Mszy św. Jeśli słuchamy 
go roztargnieni lub w sposób powierzchow-
ny, na niewiele nam się zda. Powinniśmy na-
tomiast przyjąć Słowo z otwartym umysłem 
i sercem, jako dobra gleba, aby było ono 
przyswojone i przynosiło owoce w konkret-
nym życiu. Jezus powiada, że słowo Boże jest 
jak ziarno, które musi się rozwijać w kon-
kretnych dziełach. W ten sposób samo Sło-
wo oczyszcza nasze serce, a nasze działania 
i nasza relacja z Bogiem oraz z innymi zostaje 
uwolniona od obłudy.

Niech wzór i wstawiennictwo Dziewicy 
Maryi pomagają nam zawsze oddawać cześć 
Panu naszym sercem, dając świadectwo na-
szej miłości do Niego w konkretnych decy-
zjach na rzecz dobra naszych braci. 

tŁuM. o. StaniSŁaw taSieMSki (kai) / 
watykan
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PaPieSka intencja MoDlitewna na wrZeSieŃ:
aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej 
ojczyźnie.

Na okładce:
Weteran Powstania Warszawskiego, 
żołnierz VII Zgrupowania AK – Batalionu „Ruczaj”, 
2 września 2018 r. Fot. Dawid Lipiński

Numer zamknięto 5 września 2018 r.
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Największe zbrodnie
zaczęły się od złych słów
Mszą świętą w katedrze polowej w intencji ojczyzny oraz jej obrońców rozpoczął się Światowy Zjazdu weteranów walk o niepodległość 
rzeczpospolitej Polskiej. eucharystii przewodniczył biskup polowy józef guzdek. Mszę św. koncelebrowali ks. józef Maj, ks. kpt. Marcin 
janocha, ks. kmdr janusz Bąk oraz ks. jan Sikorski. w 79. rocznicę wybuchu ii wojny światowej biskup guzdek modlił się o braterską 
miłość, aby nigdy więcej nie powtórzyło się szaleństwo ii wojny światowej.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 15 
od wprowadzenia sztandaru Wojska 
Polskiego i odśpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego. – W dniu dzisiejszym 

w wielu miejscach w naszej Ojczyźnie trwa-
ją spotkania, trwa modlitwa, za tych którzy 
polegli, za obrońców Ojczyzny, ale nasza 
modlitwa jest szczególna, bo to jest serce 
wojskowego kościoła – katedra polowa, tu się 
kształtują postawy i charaktery tych, którzy 
dziś mają bronić naszej Ojczyzny, wolno-
ści i niepodległości – powiedział na wstępie 
ordynariusz polowy. Biskup Józef powitał 
zebranych w katedrze kombatantów i wetera-
nów II wojny światowej, a także obecnych na 
Mszy św. ministrów Wojciecha Kolarskiego, 
podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów Jana 
Józefa Kasprzyka, przedstawicieli Parlamen-
tu, wojewodę mazowieckiego, dowódcę Gar-
nizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba 
oraz wszystkich przybyłych na Eucharystię. 

W homilii bp Józef Guzdek powiedział, 
że polski żołnierz, jako jedyny w Europie, 
postawił tamę niemieckiemu i sowieckiemu 
barbarzyństwu. – Na froncie niemieckim 
i wschodnim poległy tysiące polskich żoł-
nierzy. Wielu zostało rannych i zabranych 
do niewoli. Zginęła także ludność cywilna, 
a Polska podniosła wielkie straty materialne 
– kontynuował. Ordynariusz polowy podkre-
ślił, że dwie daty – 1 września i 17 września 
1939 r. – nigdy nie powinny być rozdzielane. 
Łączy je pamięć o agresji na Polskę hitlerow-
skich Niemiec i sowieckiej Rosji.

– Przypomnienie dramatycznych wyda-
rzeń z okresu II wojny światowej oraz pamięć 
i modlitwa za zmarłych i pomordowanych są 
naszym obowiązkiem i potrzebą serca. Ale to 
nie wystarczy! Należy otoczyć troską mogiły 
zmarłych uczestników walk o wolność, roz-
siane po Polsce i wielu krajach świata. Są one 
świadectwem walki „za wolność waszą i na-
szą” – apelował bp Guzdek. Dodał, że godne 
pochwały są starania lokalnych społeczności 
i stowarzyszeń, które konsekwentnie poszuku-
ją poległych obrońców z września 1939 roku 

Światowy Zjazd weteranów walk o niepodległość rP

oraz z czasu wojny i przenoszą ich doczesne 
szczątki na miejscowe parafialne cmentarze.

Biskup zaapelował także do rodaków 
i wszystkich ludzi dobrej woli. – Nigdy nie 
wolno milczeć i pozostać biernym w obliczu 
narastającej agresji, podziałów i waśni. Trze-
ba rozbroić ludzkie serca od nienawiści, chęci 
odwetu i zemsty. Żeby głosić kłamstwo i siać 
nienawiść potrzeba całego systemu, żeby gło-
sić prawdę i okazywać drogi pojednania wy-
starczy jeden człowiek: ty i ja.

Dodał także: „Potrzeba większej odpo-
wiedzialności za każde wypowiadane słowo, 
które może zranić, podzielić, a nawet stać im-
pulsem do popełnienia zbrodni. Nienawiścią 
nie obronimy pokoju na świecie, nie obronimy 

też naszej Ojczyzny – przestrzegał kardynał 
Stefan Wyszyński. (...) Pamiętajmy, że holo-
caust, Katyń, zagłada Warszawy i wszystkie 
największe zbrodnie II wojny światowej za-
częły się od złych słów, od języka sączącego 
nienawiść i pogardę wobec innych.” Na ko-
niec homii bp Guzdek powiedział: „Bracia 
i siostry! Musimy nauczyć się żyć jak bracia, 
aby już nigdy nie powtórzyło się szaleństwo 
II wojny światowej”.

Eucharystia zakończyła się modlitwą 
przedstawicieli Ordynariatu prawosławnego 
i Ordynariatu protestanckiego. Po Mszy św. 

kombatanci i weterani autokarami udali się 
Plac Piłsudskiego, gdzie o godzinie 17 miał 
miejsce uroczysty Apel Pamięci. Obecni na 
nim byli Prezydent Andrzej Duda, minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak i szef 
Urzędu ds. Kombatantów. Podczas uro-
czystości były przemówienia, Apel Pamięci 
i defilada pododdziałów reprezentujących 
rodzaje sił zbrojnych oraz złożenie wieńców. 
W trakcie obchodów przedstawiciele środo-
wisk kombatantów i osób represjonowanych 
przekazali specjalne Przesłanie Weteranów 
Walk o Niepodległość RP do młodego poko-
lenia Polaków.

Uroczystości odbywały się w ramach 
Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Nie-

podległość Rzeczypospolitej Polskiej, w któ-
rym wzięło udział prawie 300 kombatantów 
z kraju i z 14 państw z czterech kontynentów. 
Organizatorem Zjazdu oraz Dnia Wetera-
na Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej jest Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Dzień Weterana 
jest świętem ustanowionym przez Sejm RP 
obchodzonym od 1997 roku. W tym dniu 
oddajemy hołd obrońcom Ojczyzny i wspo-
minamy wszystkich tych, którzy walcząc 
o Polskę zginęli na polach bitew.

MaŁgorZata MuSZaŃSka
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Przy tablicy upamiętniającej żołnierzy 
Września 39 wartę pamięci zacią-
gnęli żołnierze III RP. Wprowadzony 
został sztandar Wojska Polskiego, 

odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Przy 
ołtarzu polowym rozpoczęła się niedzielna 
Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Jó-
zef Guzdek, biskup polowy, w koncelebrze 
z ks. kmdr. Januszem Bąkiem i ks. kpt. Marci-
nem Janochą. Uczestniczyło w niej pokaźne 
grono „rozsianych po świecie” kombatantów 

W tej ziemi spoczywają 
Przyjaciele Boga
obchody drugiego dnia Światowego Zjazdu weteranów walk o niepodległość rP rozpoczęło 
modlitewne spotkanie na cmentarzu wojskowym na Powązkach, na tej jego części, gdzie 
spoczywają żołnierze września 1939, obrońcy warszawy, twierdzy Modlin, uczestnicy bitwy 
nad Bzurą, polegli w walce i zmarli z ran w warszawskich szpitalach. Sędziwi uczestnicy 
zjazdu weteranów, zmierzając cmentarnymi alejami na miejsce spotkania, przechodzili obok  
kwatery grobów powstańców styczniowych. tamten zryw ku wolności w 1863 r. stanowił 
istotny element wychowania patriotycznego ich pokolenia, wzrastającego wraz z ii rzecz-
pospolitą – obrońców ojczyzny we wrześniu 1939 r. żołnierzy walczących o niepodległą na 
wielu frontach ii wojny światowej i w powojennym antykomunistycznym podziemiu. 

Światowy Zjazd weteranów walk o niepodległość rP 

i weteranów w których sercach – jak to ujął 
bp Guzdek – „bije miłość do Polski”. To w ich 
intencji, także „wszystkich którzy zapisali 
piękną kartę w historii narodu” była celebro-
wana Msza św. Wzięli w niej także udział: mi-
nister Wojciech Kolarski, reprezentant Pre-
zydenta Andrzeja Dudy, Jacek Czaputowicz, 
minister spraw zagranicznych, Jan Józef Ka-
sprzyk, kierownik Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Robert 
Głąb, dowódca garnizonu Warszawa, prof. 
Leszek Żukowski, prezes Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK, Bogusław Nizieński, prze-
wodniczący Rady do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Obecny był też 
95-letni gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz, żoł-
nierz Okręgu Wileńskiego AK.

W homilii bp Guzdek przywołał polskie 
cmentarze „rozsiane po wszystkich zakąt-
kach świata”: na Pęksowym Brzysku w Za-
kopanem, tułaczym szlaku w Uzbekistanie, 
na Monte Cassino, w Palmirach – miejsca 
pamięci, księgi historii narodowej i wiecz-
nego spoczynku tych, którzy zmarli, pole-
gli, zostali zamordowani w służbie ojczyzny, 
dla imienia Polski. 

Żołnierską kwaterę żołnierzy 1939 r. 
Ksiądz Biskup określił mianem „ziemi wier-
ności”, mówiąc, że „kto chce znać prawdę 
o Polsce, musi zrozumieć wymowę tego miej-
sca”. „Trzeba mieć świadomość, że w tej ziemi 
spoczywają Przyjaciele Boga. Wszak Jezus 
zapewniał: wy jesteście moimi przyjaciółmi 
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję” – mó-
wił Biskup Polowy. Stwierdził, że obecność 
w miejscu spoczynku „synów wiernych Pol-
sce jest także okazją do refleksji i zadumy nad 
naszą wiernością w służbie Bogu i ojczyźnie”. 
Każdy powinien postawić pytanie: „czy je-
stem gotów poświęcić swoje zdrowie a nawet 
życie stając w jej obronie”. Nawiązując do 

fragmentu Ewangelii wg św. Marka, „w któ-
rym rozbrzmiewa skarga Jezusa: ten lud czci 
mnie wargami lecz sercem jest daleko ode 
mnie” podkreślił, że w „tym miejscu nie ma 
potrzeby, aby wypowiadać słowa skargi i na-
rzekania. Jesteśmy dumni z naszych przod-
ków, którzy wierność wojskowej przysiędze 
przypieczętowali własną krwią (…) Niech 
rozlega się pieśń uwielbienia za tych, któ-
rzy zdali egzamin z wierności”. Byli nimi ci, 
którzy tu spoczywają – kończył swą homilię 
Biskup Polowy. 

W modlitwie wiernych modliliśmy się 
m.in. w intencji ofiar II wojny światowej 
i uczestników światowego zjazdu wetera-
nów. Dziękował im Biskup Polowy w słowie 
przed rozesłaniem „za to kolejne doświad-
czenie bliskości”. „Bądźcie tymi chodzącymi 
ikonami wierności Bogu i Ojczyźnie jak naj-
dłużej – mówił. Błogosławieństwo biskupie 
i złożenie wieńców przy tablicy upamiętnia-
jącej żołnierzy Września 39 zwieńczyło mo-
dlitewne spotkanie sędziwych uczestników 
Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Nie-
podległość RP na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. 

Warto dodać, że na tym cmentarzu zna-
leźli wieczny spoczynek dowódcy tych, którzy 
spoczywają w żołnierskich kwaterach 1939 r., 
m.in. gen. dyw. Juliusz Rómmel, dowódca 
Armii „Warszawa”, gen. bryg. Walerian Czu-
ma, dowódca obrony Warszawy, gen. dyw. 
Tadeusz Kutrzeba, dowódca połączonych ar-
mii „Poznań” i „Pomorze” podczas bitwy nad 
Bzurą, gen Wiktor Thomeé, dowódcą obro-
ny twierdzy Modlin, a także dwaj spośród 
sześciu generałów Wojska Polskiego, którzy 
oddali życie podczas wojny obronnej 1939 r.: 
gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki i gen. 
bryg. Franciszek Wład. 

jęDrZej Łukawy

jednym z uczestników uroczystości był 
gen. bryg. w st. spocz. tadeusz Bieńkowicz, 
ps. „rączy”, uczestnik ii wojny światowej, 
podoficer armii krajowej, „Żołnierz wyklęty”, 
kawaler orderu wojennego Virtuti Militari

Przy pomniku w kwaterze poległych w 1939 r. 
złożone zostały kwiaty
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W Dęblinie, w „gnieździe or-
ląt”, zapoczątkowano oficjal-
ne obchody 100-lecia lotnic-
twa wojskowego. W czwartek, 

23 sierpnia, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 
Powietrznych odbyła się konferencja poświę-
cona stuletniej historii lotnictwa wojskowe-
go. W piątkowe południe, 24 sierpnia, w han-
garze 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego biskup 
polowy Józef Guzdek przewodniczył uroczy-
stej Mszy św.

We Mszy św. uczestniczyli: Mariusz Błasz-
czak, minister obrony narodowej, Paweł So-
loch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
gen. broni Jarosław Mika, dowódca general-
ny RSZ, generalicja, oficerowie i podofice-
rowie jednostek Sił Powietrznych, weterani, 
seniorzy lotnictwa, podchorążowie i licznie 
przybyli goście.

W homilii bp Guzdek przypomniał hi-
storię i znaczenie Dęblińskiej Szkoły Orląt 
w historii polskiego lotnictwa. – Jej absol-
wenci to najwyższej klasy fachowcy, ludzie 
szlachetni, o prawych sumieniach i niepo-

Uroczystości w lotniczej Alma Mater

Poświęcenie odnowionej kapliczki

Msze św., apele pamięci i koncerty złożyły się na obchody 74 rocznicy wy-
buchu Powstania warszawskiego. Pamięć żołnierzy, którzy wyruszyli do 
boju o warszawę w sierpniu 1944 r. uczczono nie tylko w kraju, ale również 
w Polskich kontyngentach wojskowych.

szlakowanych charakterach. 
Możecie być z nich dumni 
– powiedział.

Ordynariusz wojskowy przy-
wołał postacie pilota Stanisława 
Skalskiego, gen. bryg. pil. Witol-
da Urbanowicza i kpt. pil. Fran-
ciszka Żwirkę, jako przykłady 
wybitnych absolwentów uczelni. 
– Dęblin jednoznacznie kojarzy 
się ze Szkołą Orląt. Z niej, jak 
z orlego gniazda, już ponad 90 lat wzbijają się 
w przestworza kolejne pokolenia młodych lu-
dzi, których pasją są podniebne loty. Zmienia-
ją się jedynie statki powietrzne, ich zaawan-
sowanie techniczne i sposób szkolenia, ale 
dęblińska uczelnia – pomimo zmieniających 
się okoliczności – nadal jest jedną z najlep-
szych na świecie – podkreślił bp Guzdek. Do-
dał, że i dziś polscy lotnicy „zadziwiają świat” 
i „są powodem dumy” zarówno w lotnictwie 
cywilnym, sportowym, jak i wojskowym.

– Życzę, aby dzisiejsze spotkanie stało się 
także okazją do spojrzenia z nadzieją w przy-

szłość wojskowego lotnictwa. Ona zależy już 
dziś od instruktorów, mechaników, pracow-
ników obsługi, pilotów, dowódców. Niech 
nigdy nie zabraknie ludzi z ogromna wiedzą, 
doświadczeniem i pasją, którzy przekażą to, 
co najważniejsze i najlepsze kolejnym poko-
leniom pilotów – życzył zebranym.

Po Mszy św. uczestnicy udali się pod po-
mnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej 
Szkoły Orląt”, gdzie razem z przedstawicielami 
attachatów wojskowych wzięli udział w uro-
czystym apelu, a delegacje złożyły kwiaty. 

karolina BojarcZuk
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Z okazji Święta Lotnictwa, 28 sierp-

nia w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu odbyła się uroczysta zbiór-

ka. Po złożeniu meldunku dowódcy garnizo-
nu Radom płk. dypl. pil. Janowi Skowroniowi 
odegrano Mazurka Dąbrowskiego, a na maszt 
wciągnięto flagę państwową. Następnie wrę-

czono wyróżnienia – Odznaki Pamiątkowe 
42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, medale oraz 
akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. 
Dowódca w swoim przemówieniu przywołał 
osiągnięcia polskiego lotnictwa wojskowego, 
złożył wszystkim życzenia zdrowia i pomyśl-
ności, a także, dopełniając lotniczej tradycji, 

życzył pilotom tyle samo lądo-
wań co startów. 

Święto Lotnictwa było rów-
nież okazją do odsłonięcia 
i poświęcenia odrestaurowanej 
kapliczki, która znajduje się na 
terenie 42. Bazy.

Z tej okazji bp Henryk Toma-
sik, ordynariusz diecezji radom-
skiej, dokonał aktu poświęcenia 
kapliczki. W uroczystości wzięli 
udział m.in. włodarze gminy 
Jedlnia Letnisko – wójt Piotr 
Leśnowolski i sołtys wsi Sadków 
Małgorzata Marchewka.

Kapliczka znajduje się na terenie jednost-
ki od 1931 r. i została ufundowana przez ów-
czesnych mieszkańców wsi Sadków i Polesie. 
Przetrwała okres II wojny światowej oraz 
trudne czasy komunizmu. 

anna kuna
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obchody święta 100-lecia lotnictwa wojskowego w warszawie 

Rozsławili skrzydła 
z biało-czerwoną szachownicą
– Piękną kartę w historii lotnictwa wojskowego polscy piloci zapisali podczas ii wojny światowej. jesteśmy zobowiązani utrwalać pamięć 
o bohaterskich dokonaniach polskich lotników, którzy rozsławili skrzydła z biało-czerwoną szachownicą. nie możemy jednak zatrzymać 
się na progu wspomnień – powiedział biskup polowy józef guzdek podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze polowej w intencji żołnierzy 
Sił Powietrznych, rozpoczynającą obchody święta 100-lecia lotnictwa wojskowego w garnizonie warszawskim. Po eucharystii na cmenta-
rzu wojskowym na Powązkach prezydent andrzej Duda odsłonił pomnik „chwała lotnikom Polskim”, a przed pomnikiem „ku czci lotników 
Polskich Poległych w latach 1939-1945” przy Polu Mokotowskim odbyła się ceremonia złożenia wieńców oraz apel Pamięci.

Msza św. w katedrze polowej
Eucharystię poprzedziło wprowadzenie 

sztandaru i odśpiewanie Mazurka Dąbrow-
skiego. Zebranych powitał dziekan Sił Po-
wietrznych, ks. płk Janusz Radzik. W Mszy 
św. uczestniczyli m.in. dowódca generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni. Jaro-
sław Mika oraz jego zastępca, gen. dyw. pil. 
Jan Śliwka, inspektor Sił Powietrznych, gen. 
bryg. pil. Mirosław Jemielniak, komendant 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie, gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk, 
a także Maciej Skarżyński, syn płk. pil. Stani-
sława Skarżyńskiego, rekordzisty w przelocie 
nad Atlantykiem.

W homilii biskup polowy przypomniał, 
że „historia jest świadkiem czasów, światłem 
prawdy, życiem pamięci i nauczycielką życia”, 
a jubileusz polskiego lotnictwa wojskowego 
powinien skłonić wszystkich do powrotu do 
wydarzeń, do historii sprzed lat. Do prześle-
dzenia życiorysów polskich pilotów – zarów-
no tych długich i bogatych w osiągnięcia, ale 
również tych krótkich, przerwanych tragiczną 

śmiercią. – Te życiorysy 
mówią o dynamicznym 
rozwoju polskiego lotnic-
twa, który nastąpił w okre-
sie międzywojennym. 
Polscy piloci i konstruk-
torzy pokonywali bariery 
dotychczas niepokona-
ne – bili kolejne rekordy 
i odnosili spektakularne 
sukcesy podczas mię-
dzynarodowych zawo-
dów lotniczych. Jednym 
z nich było zwycięstwo 
pilota Franciszka Żwirki 
i konstruktora Stanisława 
Wigury w międzynaro-
dowych zawodach samolotów turystycznych 
Challenge 1932 – mówił.

Ordynariusz wojskowy podkreślił traf-
ność decyzji Józefa Piłsudskiego podjętej już 
w grudniu 1918 r. o utworzeniu polskiego 
lotnictwa wojskowego: „już niecałe dwa lata 
później, w czasie bitwy polsko-bolszewickiej, 

siły powietrzne w znacznym stopniu przy-
czyniły się do pokonania armii wroga”.

– Piękną kartę w historii lotnictwa wojsko-
wego polscy piloci zapisali podczas II wojny 
światowej. Walczyli na wielu frontach, ale 
w sposób szczególny odwagę i mistrzostwo 
w walkach powietrznych potwierdzili pod-
czas bitwy o Anglię. (...) Jesteśmy zobowią-
zani utrwalać pamięć o bohaterskich doko-
naniach polskich lotników, którzy rozsławili 
skrzydła z biało-czerwoną szachownicą. Nie 
możemy jednak zatrzymać się na progu 
wspomnień. Skoro historia jest nauczycielką 
życia, musimy koniecznie wyciągnąć wła-
ściwe wnioski z przeszłości w trosce o jutro 
i pojutrze polskich sił powietrznych – powie-
dział bp Guzdek.

Zdaniem ordynariusza wojskowego „wa-
runkiem rozwoju i osiągania sukcesów przez 
ludzi noszących stalowe mundury są pasja 
i poświęcenie, heroiczna praca i pokora”. 
– Sukces medialny jest tylko pozornym suk-
cesem! –zaapelował, po czym dodał: „naj-
pierw czyn, a dopiero później słowa – na wy-
wiady i medialny rozgłos przyjdzie czas”.

Na zakończenie homilii ordynariusz woj-
skowy raz jeszcze z całą mocą podkreślił, iż 

Biskup Polowy błogosławi pomnik „chwała lotnikom Polskim”
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czyny potrzebne są na każdej płaszczyźnie 
ludzkiego życia i aktywności: zarówno zawo-
dowej jak i osobistej. – Słowa nie wystarczą. 
Miłość żąda ofiary! Dlatego dziś, w setną 
rocznicę powstania polskich Sił Powietrznych, 
dziękujmy Bogu za heroiczne czyny wielu 
pokoleń polskich lotników, konstruktorów 
i mechaników, z których jesteśmy dumni. I za-
razem prośmy o zbiorowy wysiłek w trosce 
o rozwój polskich Sił Powietrznych i bezpie-
czeństwo naszej Ojczyzny – mówił. – Czyńmy 
to z pokorą, nie na pokaz. Z nadzieją piszcie 
kolejne rozdziały polskich Sił Powietrznych. 
Niech Wam Bóg błogosławi! – zakończył.

Na koniec Mszy św. głos zabrał dowódca 
generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni 
Jarosław Mika, który serdecznie podziękował 
bp. Guzdkowi za skierowane podczas homi-
lii słowo, a zarazem tak potrzebny i aktualny 
apel, iż to czyny powinny poprzedzać słowa, 
a nie odwrotnie.

Po pasterskim błogosławieństwie duszpa-
sterza sił zbrojnych odśpiewano hymn „Boże, 
coś Polskę”.

Odsłonięcie pomnika 
„Chwała Lotnikom Polskim”

Uroczystości na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach rozpoczęły się od odśpiewania 
hymnu państwowego, podczas którego my-
śliwce z grupy rekonstrukcyjnej „Iskra” prze-
leciały nad zebranymi, zostawiając na niebie 
biało-czerwony ślad. 

Jako pierwszy głos zabrał Prezydent RP 
Andrzej Duda, który podkreślił, że pomnik 
„Chwała Lotnikom Polskim” jest znakiem na-
szej pamięci i wdzięczności dla ludzi, którzy 
stoją na straży polskiego nieba, dla ludzi, któ-
rzy mają odwagę i fantazję, by unieść się ponad 
światem, spojrzeć na niego z góry, ale świad-
czyć także służbę Rzeczypospolitej i innym. 
Andrzej Duda dziękował im – w imieniu Rze-
czypospolitej i Polaków – za służbę dla Niej.

– Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym 
roku, który jest rokiem 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ale jest też rokiem 
100-lecia polskiego lotnictwa, polskich skrzy-
deł, odsłaniamy ten piękny i jakże wymowny 
pomnik – powiedział, a przemówienie zakoń-
czył słowami: „Panie Boże, miej zawsze w swo-
jej opiece polskich lotników. Wieczna pamięć 
Poległym. Cześć i chwała Bohaterom!”.

Następnie minister Michał Dworczyk, 
szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
odczytał list od premiera, Mateusza Mora-
wieckiego, w którym podkreślił, że lotnictwo 
polskie to przede wszystkim „ludzie zawsze 
profesjonalni, pełni poświęcenia i zaangażo-
wania w powierzoną im misję”. Premier pod-
kreślił również znaczenie pomnika, który jest 
wyrazem pamięci o wszystkich związanych 
z lotnictwem – nie tylko tych, którzy zginęli, 
pełniąc służbę w czasie wojny i w czasie po-
koju czy pilotów cywilnych i aeroklubowych, 
ale także instruktorów, inżynierów i cały 

personel naziemny. – Ten monument będzie 
przypominał nam, współczesnym, i przy-
szłym pokoleniom o bohaterach przestworzy, 
którzy tworzyli historię i budowali chwałę 
polskiego lotnictwa – dodał. 

Głos zabrał również minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu 
obrony narodowej przypomniał o legendar-
nych asach polskiego lotnictwa bojowego, 
m.in. tych, którzy latem i jesienią 1940 r. 
bronili Anglii przed niemiecką Luftwaffe. 
Wymienił m.in. pilotów Witolda Urbanowi-
cza, Stanisława Skalskiego i Jana Zumbacha. 
– Dziś oddajemy im hołd, pamiętamy o ich 
czynach. Dziś ich postawa stanowi wzór do 
naśladowania przez obecnych polskich lotni-
ków. Dziś siły powietrzne RP bronią polskie-
go nieba, ale także zapewniają bezpieczeń-
stwo naszym sojusznikom w ramach NATO, 
w ramach sojuszu północno-atlantyckiego 
– podkreślił minister.

Jako ostatni głos zabrał przedstawiciel Sto-
warzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowe-
go RP gen. broni prof. pilot Jerzy Gotowała, 
który w latach 1990-1995 był dowódcą Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej. – Ten po-
mnik zbudowaliśmy wszystkim lotnikom 
polskim: wojskowym, sportowym, załogom 
Polskich Linii Lotniczych LOT, szybowni-
kom, spadochroniarzom, baloniarzom, także 
modelarzom lotniczym – wszystkim tym, 
którzy z takim trudem podnosili ojczyste 
niebo – powiedział.

Następnie Prezydent RP, Minister Obrony 
Narodowej, gen. broni Jarosław Mika, gen. 
bryg. pil. Mirosław Jemielniak oraz gen. dyw. 
pil. Franciszek Macioła, prezesem Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
Rzeczpospolitej Polskiej, dokonali uroczy-
stego odsłonięcia pomnika, a biskup polowy 
Józef Guzdek odmówił modlitwę i pobło-
gosławił monument. Także przedstawiciele 
duszpasterstw wojskowych innych wyznań 
dokonali poświęcenia.

Apel pamięci pod pomnikiem 
„Ku Czci Lotnikom Polskim 
poległym w latach 1939-1945”

Punktualnie o godz. 14 przy pomniku 
„Ku Czci Lotnikom Polskim poległym w la-
tach 1939-1945” na Polu Mokotowskim 
rozpoczął się ostatni etap obchodów. Apel 
pamięci i złożenie wieńców poprzedziło ode-
granie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił 
Powietrznych Mazurka Dąbrowskiego, prze-
mówienia oraz nadanie odznaczeń. 

Głos zabrał gen. broni. Jarosław Mika, któ-
ry powitał zebranych gości, m.in. Wojciecha 
Skurkiewicza, sekretarza stanu w MON oraz 
bp. Józefa Guzdka, raz jeszcze dziękując mu 
za słowo skierowane podczas Eucharystii roz-
poczynającej uroczystości: „Księże Biskupie, 
pragnę raz jeszcze, wobec wszystkich tu ze-
branych, podziękować za te słowa, które skie-

Inicjatorem budowy pomnika „Chwała 
Lotnikom Polskim” na Cmentażu Woj-
skowym na Powązkach są: Stowarzysze-
nie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, 
Stowarzyszenie Lotników Polskich oraz 
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa. 

Autorem projektu strzelistego monu-
mentu wybudowanego na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach jest architekt 
Piotr Kudelski. Pomnik swoją formą na-
wiązuje do dziecięcego samolotu z papie-
ru startującego z symbolicznego pasa. 

Na pomniku widnieją znaki lotnicze: 
orzełek wojsk lotniczych, lotnicza gapa, 
emblemat dęblińskiej „Szkoły Orląt”, 
symbol Aeroklubu Polskiego, „Żuraw” 
Polskich Linii Lotniczych LOT i symbol 
Polskich Zakładów Lotniczych.

rował Ksiądz Biskup do lotników w katedrze 
polowej, w naszej świątyni” – powiedział. 

Apel na Polu Mokotowskim był także oka-
zją do wręczenia wyróżnień najbardziej zasłu-
żonym lotnikom, weteranom, kombatantom 
i osobom, które swoją działalnością szczegól-
nie przysłużyły się polskiemu lotnictwu. Po 
Apelu Pamięci odczytanym przez ppor. Ja-
kuba Jasińskiego, licznie przybyłe na miejsce 
delegacje dokonały złożenia wieńców. 

Uroczystości pod pomnikiem „Ku Czci 
Lotnikom Polskim poległym w latach 
1939–1945” zakończyło złożenie wieńców.

DawiD liPiŃSki
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Jak to się stało, że wyjechał ksiądz na misję po-
kojową do Kosowa?

Można by powiedzieć, że zupełnie przy-
padkowo, choć dla wierzących ludzi nie ma 
przypadków. Nigdy o to nie zabiegałem. Pew-
nego dnia zadzwonił do mnie ks. wikariusz ge-
neralny January Wątroba, mówiąc, że jest taka 
potrzeba. Chwilę się zastanowiłem i przyjąłem 
propozycję. Pomyślałem, że warto to potrak-
tować jako przygodę i Bożą, i wojskową. Całą 
swoją drogę kapłańską tak traktuję.

Jak wyglądały przygotowania do wyjazdu?
Intensywnie, ponieważ musiałem zrobić 

mnóstwo dodatkowych kursów, m.in. prze-
szkolenie SERBE – B, polegające na przetrwa-
niu pięciu dni w lesie w trudnych warunkach 
bez zapasów żywności, namiotu, itp. Robiłem 
je z doświadczonym żołnierzami 22 Batalio-
nu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Targaliśmy 
się przez tydzień po Kotlinie Kłodzkiej, był 
październik, więc już nie najcieplej. Było to 
trudne, ale ciekawe doświadczenie. Musia-
łem także przejść liczne badania lekarskie, 
komisje wojskowe, przebrnąć przez sprawy 
administracyjne, wojskowe.

Jakie były pierwsze wrażenia po przylocie?
Wylądowaliśmy w Prisztinie. Przywitał 

mnie mój poprzednik, ks. por. Sławomir Byli-
na i zabrał do bazy. W drodze zaskoczył mnie 
widok tak dużej ilość meczetów – w każdej 
wiosce jest meczet albo dwa. To był dla mnie 
niecodzienny widok. Sama baza z kolei spra-

wiła na mnie wrażenie jednolitej i tymczaso-
wej. Składa się z takich samych kontenerów, 
tak samo wyposażonych. Jeden z nich został 
na kilka miesięcy moim domem. To też było 
ciekawe doświadczenie: kilka metrów kwadra-
towych, tylko niezbędne przedmioty, żadnej 
umywalki czy węzła sanitarnego. Do toalety 
czy pod prysznic trzeba było przejść kilka-
dziesiąt metrów, co zimą było niezbyt przy-
jemne. Ale i  tak byłem w lepszej sytuacji niż 
większość żołnierzy, bo miałem kontener dla 
siebie, a oni dzielili go z innymi.

Jakie były księdza zadania na miejscu? 
Otrzymałem zakres obowiązków od do-

wódcy PKW, ale oczywiście kapelan wie, co 
do niego należy w pierwszej kolejności: za-
pewnienie opieki duszpasterskiej, ustalenie 
harmonogramu Mszy św., którą sprawowa- 
łem codziennie o godz. 17.30. Ustaliłem 
z dowódcą, że będę do dyspozycji żołnierzy 
nie tylko w kwestiach liturgicznych, ale we 
wszystkich sprawach, które wymagały roz-
mowy i wsparcia. I tak się zdarzało. Zwłaszcza 
w okresie Bożego Narodzenia i Świąt Wiel-
kiej Nocy, kiedy żołnierze mocniej przeżywa-
li rozłąkę z bliskimi – wtedy przychodzili do 
mnie, aby porozmawiać i wspólnie spędzić 
czas. Starałem się dla wszystkich go znaleźć. 

Pewnym utrudnieniem logistycznym 
było poruszanie się między ośmioma bazami 
i punktami, w których stacjonowali Polacy. 
Do najdalszej bazy było wiele kilometrów, 
droga wiodła przez tereny górzyste, nie zawsze 

łatwo przejezdne. Raz 
zdarzyło mi się utknąć. 
Wyjechałem na Mszę św. 
w teren górski, spadł śnieg 
i  nie było możliwości po-
wrotu. Wróciłem dopiero 
następnego dnia.

Jak układała się współpraca 
z żołnierzami?

Starałem się przede 
wszystkim być z nimi. 
Może nie zawsze mówić, 
ale być. Jeździłem z żołnie-
rzami wszędzie, gdzie tyl-
ko mogłem, aby zobaczyć, 
jak pracują, jaki wysiłek 

Warto się odważyć
– Starałem się przede wszystkim być z żołnierzami. Może nie zawsze mówić, ale być. jeździłem z nimi wszędzie, gdzie tylko mogłem, aby 
zobaczyć, jak pracują. Miałem na sobie taki sam mundur jak oni, czułem, ile waży sprzęt. gdy żołnierze widzą zaangażowanie kapelana, to go 
inaczej traktują. Po partnersku  – z ks. ppor. Błażejem woszkiem, który od listopada 2017 do czerwca 2018 pełnił posługę kapelana na misji 
w kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz republice Macedonii rozmawia Małgorzata Muszańska.

trzeba włożyć w konkretne zadanie. Miałem 
na sobie taki sam jak mundur oni, czułem, 
ile waży sprzęt, byłem tak samo spocony czy 
ukurzony, jeździłem tymi samymi pojazdami 
w różnych warunkach atmosferycznych. Gdy 
żołnierze widzą zaangażowanie kapelana, to go 
inaczej traktują. Po partnersku. Gdy żołnierze 
mnie lepiej poznali, otwierali się przede mną, 
opowiadali mi o trudnościach życiowych, pro-
blemach. Udało mi się nieraz pomóc ludziom 
zranionym przez Kościół instytucjonalny na-
wet wiele lat temu. Na misji mogli zobaczyć 
inny obraz Kościoła, bardziej miłosierny, do 
którego przylgnęli. Spowiadali się, w kaplicy 
widziałem co raz to nowe twarze. Nie przypi-
suję tego sobie za zasługę. Po prostu otwartość 
wobec drugiego człowieka, którą trzeba mieć, 
przynosi takie efekty.

Czy każdego dnia ktoś pojawiał się na Mszy św.?
Muszę przyznać, że tak. Bałem się tego, 

że będę musiał sam sobie odpowiadać na po-
zdrowienie „Pan z wami”, natomiast nie zda-
rzyło się tak ani razu. Zawsze była choć jedna 
osoba, a nierzadko cztery–pięć osób, więc 
stwierdziłem, że dla nich warto codziennie 
odprawiać Mszę św. Dużo liczniej żołnierze 
stawiali się na niedzielnej Mszy św., przygo-
towywali czytania, czasami ktoś zgłosił się do 
zaśpiewania psalmu. Dużą pomoc otrzymy-
wałem, gdy przychodziły główniejsze celebry 
jak: Pasterka, Triduum Paschalne, Boże Cia-
ło. Żołnierze bardzo chętnie podejmowali się 
posługi, widziałem też, że sprawiało im to sa-
tysfakcję. Cieszyli się, że podczas misji mogą 
wyznawać swoją wiarę, uczestniczyć w wy-
darzeniu religijnym i jeszcze mieć z tego pa-
miątkę w postaci zdjęć. Podczas życzeń pod-
chodzili i dziękowali, że jest ksiądz, że choć 
daleko od kraju mogą przeżyć święta w po-
dobny sposób jak w ojczyźnie. Misja jest cza-
sem szczególnym, który łączy ludzi, a święta 
są jeszcze dodatkowym zwornikiem. 

Można więc powiedzieć, że Święta na misji prze-
żywa się mocniej, intensywniej niż w kraju?

Na podstawie moich obserwacji mogę 
stwierdzić, że tak. Powodem tego jest rozłą-
ka. W kraju podczas świąt Bożego Narodze-
nia czy Wielkiej Nocy element religijny jest 
mocno spleciony z tradycją, a do tego jest to 

kapelani na misjach
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przede wszystkim święto rodzinne. Na misji 
rodziny nie ma, dlatego wspólne przeżywa-
nie Świąt nas bardzo zbliżało. Frekwencja na 
mszach podczas Świąt była trzy razy większa 
niż w niedzielę, choć na brak frekwencji ni-
gdy nie narzekałem podczas niedzielnych 
Eucharystii. Widać było, że w ludziach jest 
duża potrzeba wspólnego świętowania.

Jak ksiądz przeżył ten czas posługi na misji? 
Czego doświadczył? Co to było za pół roku?

Nawet ponad siedem miesięcy. Był to dla 
mnie czas niezwykle wymagający, ale też stał 
się dla mnie ważnym doświadczeniem, po-
nieważ do tej pory nie byłem w takiej sytu-
acji, gdy tak wiele zależało tylko ode mnie. 
Jako wikariusz wykonywałem skrupulatnie 
to, co proboszcz mi przydzielił, a na misji 
musiałem swoje zaplanować działania z mie-
sięcznym lub dwumiesięcznym wyprzedze-
niem – ustalić z poszczególnymi agendami 
i dowódcą, co zamówić z Polski. Transporty 
przychodziły dość rzadko, dlatego musiałem 
dobrze przemyśleć, jakie paramenty litur-
giczne jak opłatki, Paschał zamówić. Przy-
znam, że teraz z większym uznaniem myślę 
o proboszczach, którzy muszą myśleć i pla-
nować o wiele więcej, niż to na pierwszy rzut 
oka się wydaje.

A wyzwanie duchowe?
Przez prawie sześć miesięcy byłem jedy-

nym księdzem katolickim w naszej bazie, po-
zostali byli ewangelikami. Musiałem utrzy-
mywać siebie w należytej formacji moralnej 
i duchowej, by móc sprawować sakramenty, 
bo po prostu nie było, gdzie się wyspowiadać. 
Do sakramentu pokuty przystąpiłem przed 
Wielkanocą w stolicy Macedonii, Skopje, 
i wyspowiadałem się po rosyjsku. Nigdy bym 
nie przypuszczał, że język którego uczyłem 
się wiele lat temu w szkole przyda mi się w ta-
kich okolicznościach. 

Z początkiem kwietnia do bazy dołączył 
katolicki kapelan z Węgier, ks. Milan, z któ-
rym nawiązałem silne więzy. Bardzo dobrze 
układała się nam współpraca. Wspólnie spra-
wowaliśmy Msze św. w języku polskim i wę-
gierskim, a  także liturgię po łacinie, wspólnie 
sprawowaliśmy Triduum Paschalne i Wielka-
noc. I mogliśmy się nawzajem spowiadać. 

Jak układała się współpraca z kapelanami pro-
testanckimi?

Nie koloryzując wyśmienicie. Nie tylko nie 
wchodziliśmy sobie w drogę, ale potrafiliśmy 
razem jako chrześcijanie zrobić piękne rzeczy. 
Krzyż nas jednoczył pośród meczetów i gło-
sów muezinów z minaretów. Raz w miesiącu 
jako kapelani KFOR-u mieliśmy spotkanie 
z koordynatorem. To były piękne spotkania 
– modlitwa, wspólny posiłek, żarty i poczucie 
jedności chrześcijańskiej.

Najbardziej poruszające wspomnienie.
W ramach misji regularnie odbywałem 

wyjazdy do Bośni i Hercegowiny i odwiedza-
łem Sarajewo. Duże wrażenie zrobiły na mnie 
przestrzeliny po kulach, pociskach oraz ślady 
wybuchu pocisków moździerzowych w chod-
nikach, które wypełnione są czerwoną masą. 
Mieszkańcy Sarajewa określają „sarajewskimi 
różami. Jeszcze bardziej podziałały na mnie 
dziury pozostałe po ostrzeliwaniu bloków 
mieszkalnych z granatników przeciwpancer-
nych. Do dziś te dziury są tylko zamurowane. 
Nie mogę pojąć, jakiego wroga trzeba widzieć 
w bezbronnych ludziach, aby mierzyć do nich 
z tak mocno rażącej broni. Takie rzeczy dzia-
ły się w środku Europy pod koniec XX wieku 
przy tylu organizacjach międzynarodowych 
i regulacjach prawnych.

Czy jakieś spotkania szczególnie zapadły księ-
dzu w pamięć? 

Wracając z bazy włoskiej zajechaliśmy do 
położonego w górach rzymsko-katolickiego 
kościółka, który wcześniej tylko mijałem, 
jadąc samochodem. Spotkałem tam kilko-
ro młodych ludzi — albańskich katolików, 
którzy modernizowali kratę do modlitwy 
i zatrzasnęli się w środku. Jeden z  żołnierzy 

powiedział, że odblokuje ją w 30 sekund. I rze-
czywiście w ciągu 30 sekund krata była zdjęta. 
Ci młodzi ludzie byli nam bardzo wdzięczni 
nie tylko za uwolnienie z opresji, ale za to, że 
chcieliśmy zobaczyć ich kościół i pomodlić się 
w nim. Oprowadzili nas, opowiedzieli o świą-
tyni. To było bardzo piękne spotkanie z naszy-
mi braćmi wierze w środowisku, gdzie prze-
ważają muzułmanie i prawosławni.

Czy odwiedził ksiądz Mediugorje?
Byłem trzykrotnie. Piękne miejsce. Koja-

rzy mi się ze zwykłą wiejską parafią. Kościół 
wstrzymuje się na razie z ostatecznym osą-
dem objawień – nie uznaje ich jako prawdzi-
wych, ani też nie odrzuca jako fałszywych. 
Dla mnie fakt, że do tego miejsca doświad-
czonego wojną przybywają wielkie rzesze 
ludzi, aby modlić się i spowiadać, zresztą 
w wielu językach, jest zwycięstwem i cudem. 
Bo gdy ludzie wracają do Pana Boga, to za-
wsze jest cud.

Swego czasu bardzo mi pomogła książka 
autorstwa proboszcza z Mediugorje o. Slavka 
Barabarića zatytułowana „Przeżywajcie Mszę 
św. sercem”. Jest to niewielka kilkudziesięcio-
stronicowa książka pisana przez duszpasterza, 
który wprowadza wiernych w samo sedno 
kultu chrześcijańskiego, jakim jest Euchary-
stia. Ojciec Slavko Barabarić jest pochowany 
w Mediugorje. Bardzo się ucieszyłem, że mo-
głem być przy jego grobie i pomodlić się za 
niego.

Czy było niebezpiecznie? 
Bywało. Powszechna opinia jest taka, że 

Bałkany to jest to beczka prochu i wystarczy 
iskra, by pojawiły się negatywne emocje i za-
chowania. Wojna, krzywdy wyrządzone sobie 
nawzajem są zarzewiem sporów, a należy do 
tego dodać bieżącą politykę. Mieliśmy kil-
ka sytuacji, o których nie mogę szczegółowo 
opowiadać – na przykład nie mogłem wyje-
chać z bazy na Triduum do policjantów, któ-
re było zaplanowane, zagrożenie pojawiło się 
momentalnie. 

Jak ksiądz podsumowałby swój wyjazd na misję 
pokojową?

Przygoda, która dla kapelana jest czymś 
wyjątkowym i warto się na nią odważyć. Pan 
Bóg ma swoje plany, człowiek swoje jak to się 
połączy, to wychodzi dobre dzieło, które po-
trafi trwać długo.

Ks. Błażej Woszczek, ur. 07.07.1984 w Puławach. Od najmłodszych lat 
fascynuje się wojskiem, szczególnie historią i współczesnością lotnictwa 
wojskowego. Ukończył KUL w 2010 r. Święcenia otrzymał z rąk z abp. 
Józefa Życińskiego w archikatedrze lubelskiej 29.05. 2010 r. W 2014 r. 
ukończył Kurs Przeszkolenia Kadr Rezerwy w korpusie duszpasterstwa. 
2.05. 2015 r. promowany do stopnia podporucznika. W Ordynariacie Po-
lowym od 1.07.2015 r. Pełnił służbę kapelana w garnizonach: Kosza-

lin, Bydgoszcz i Wrocław. Od 23.11.2017 do 27.06.2018 – kapelan PKW KFOR, EULEX oraz 
EUFOR na misji w Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Republice Macedonii. 
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„nie z naszej winy wybuchła wojna. Zmuszeni podjęliśmy ją w poczuciu odpowiedzialności za dobro najwyższe. wróg wyruszył przeciw-
ko nam, by podbić nasz kraj. Pragnie jednak zniszczyć jeszcze więcej. chce zmiażdżyć świętą wiarę naszą i zaszczepić w nas pogaństwo 
swoje, przeciwko któremu ojciec Święty Pius Xi wydał płomienną encyklikę. (…) wojna nasza – to wojna święta. oczyście więc serca 
i uświęćcie dusze wasze. Bądźcie godnymi bojownikami Boga i Polski. odrzućcie od siebie wszytko co poziome, grzeszne, niegodne 
(…) walczcie więc mężnie o wielkość i niepodległość ojczyzny. Postępujcie jak dobrzy żołnierze chrystusa jezusa. jego Sercu naj-
słodszemu ofiarujcie trudy i znoje wasze” – to fragmenty listu pasterskiego Biskupa Polowego józefa gawliny do wojska Polskiego 
ogłoszonego 1 września 1939 r. na wiadomość o agresji iii rzeszy na Polskę 

Tamtego dnia rozpoczynała się wojen-
na droga duszpasterstwa katolickiego 
Wojska Polskiego. Przewodził jej od 
1933 r. ks. bp Józef Gawlina, Biskup 

Polowy Wojsk Polskich. W myśl postano-
wień konkordatu zawartego w 1925 r. mię-
dzy Stolicą Apostolska a Rządem RP Biskup 
Polowy w sprawach kościelnych podlegał 
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, natomiast 
w sprawach wojskowo-administracyjnych był 
podporządkowany ministrowi spraw wojsko-
wych. Struktura kapelańska – tak jak w wojsku 
– miała charakter hierarchiczny: biskup polo-
wy, dziekan generalny, dziekan, proboszcz, 
starszy kapelan, kapelan. W okresie pokojo-
wym struktura organizacyjna duszpasterstwa 
wojskowego była dostosowana do struktury 
Wojska Polskiego. Oprócz kapelanów zawo-
dowych, korpus duszpasterski tworzyli także 
kapelani pomocniczy, rekrutujący się z kleru 
diecezjalnego. Osobną strukturę organizacyj-
ną stanowiło Biuro Wyznań Niekatolickich 
Ministerstwa Spraw Wojskowych dla duszpa-
sterstwa żołnierzy wyznania prawosławnego, 
ewangelicko-augsburskiego oraz religii moj-
żeszowej. 1 czerwca 1939 r. kadra zawodowa 
kapelanów Wojska Polskiego liczyła 10 dzie-
kanów, 18 proboszczów, 60 starszych kapela-
nów i 33 kapelanów. Dane te dotyczą wszyst-
kich wyznań i religii (18- 20% z nich stanowili 
duchowni wyznań niekatolickich).

W przededniu wojny
Od wiosny 1938 r., po wkroczeniu wojsk 

niemieckich do Pragi, coraz mocniej poczęło 
narastać przekonanie o nadciągającym kon-
flikcie wojennym. Towarzyszył temu wzrost 
nastrojów patriotycznych. W obliczu zagro-
żenia niepodległości opadała temperatura do-
raźnych sporów i politycznych antagonizmów. 
Szerokie poparcie, także duchowieństwa i ka-
pelanów wojskowych zyskały ogólnonarodowe 
akcje, które miały dopomóc „wielkiemu dzie-
łu dozbrojenia armii”, m.in. pożyczka obrony 
przeciwlotniczej, zbiórka na Fundusz Obrony 
Narodowej. Wsparł je zdecydowanie Episko-
pat Polski w odezwie do wiernych z 26 kwiet-

Jesteśmy po to, aby nieść nadzieję

nia: „dla wolności ducha i życia narodowego 
dozbroimy armię i wyposażymy ją w skrzydła 
potężne” – pisali biskupi.

W obliczu przygotowań na wypadek wojny 
opracowany został nowy projekt organizacji 
służby duszpasterskiej na szczeblu armii i wiel-
kich jednostek wojskowych. 23 marca 1939 r. 
ogłoszono pierwszą mobilizację kapelanów, 
towarzyszyli pułkom, które rozlokowano na 
pograniczu z Niemcami. W końcu czerwca Bi-
skup Polowy zawiadomił kapelanów o przysłu-
gujących im na wypadek konfliktu zbrojnego 
uprawnieniach dotyczących ówczesnych (obo-
wiązujących przed reformami Soboru Waty-
kańskiego II) norm kanonicznych, m.in. otrzy-
mali prawo binowania, tj. odprawiania dwóch 
Mszy św. w niedzielę, święta uroczyste i znie-
sione, i 3 maja, mogli je odprawiać po obiedzie, 
udzielać Komunii św. nawet bezpośrednio po 
spożyciu posiłku, odprawiać Msze św. polowe 
tam, gdziew pobliżu nie było świątyń. 

Wcześniej trwały dyskusje między czyn-
nikami kościelnymi i wojskowymi dotyczące 
funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego 
w czasie wojny. Wybitną rolę odegrał w nich 
Biskup Polowy; autor obszernych opracowań 
i memoriałów, dyktowanych duszpasterskim 
rozeznaniem. Kładł nacisk na to, aby w po-
słudze duszpasterskiej kapelanów nie docho-
dził do głosu sztywny formalizm, natomiast 
pierwszoplanową rolę odgrywał bezpośredni 
kontakt z żołnierzem, troska o zaspokajanie 
jego potrzeb religijnych, która „czyni go zdol-
nym do poświęcenia i heroizmu w warunkach 
wojennego zagrożenia”. Aktywność kapela-
nów w polu miała być skierowana na posługę 
sakramentalną, pracę charytatywną i oświato-
wą, m.in. zapobieganie szkodliwym wpływom 
ideologicznym i propagandowym; opiekę nad 
rannymi, dbałość o godne żołnierskie pogrze-
by i miejsca pochówków, wykonywanie zwią-
zanych z tymi czynnościami prac kancelaryj-
no-administracyjnych. 

W kwietniu 1939 r. Prezydent RP Igna-
cy Mościcki mianował na oficerów rezerwy 
w korpusie duszpasterzy wojskowych ponad 
pięciuset księży katolickich.

24 sierpnia ogłoszono mobilizację alarmo-
wą dla kolejnych jednostek Wojska Polskiego. 
Zmobilizowani kapelani z rezerwy sił zbroj-
nych z „marszu” przystąpili do swoich zadań, 
m.in. odbierali przysięgi od poborowych. 

Kapelani na wojennych drogach
1 września kapelani WP, zawodowi, pomoc-

niczy i  rezerwowi rozpoczęli swoją służbę na 
rozległym teatrze wojny polsko-niemieckiej. 
Byli tam, gdzie żołnierze: w walkach o grani-
ce, w obronie placówek , w odwrocie w obli-
czu przewagi wroga. Pełnili sakramentalną 
i samarytańską posługę, podnosili na duchu. 
Także wtedy, kiedy nie nadszedł oczekiwany 
przełom w wojnie – rzeczywiste przystąpie-
nie do niej zachodnich sojuszników, kiedy 
17 września od wschodu nastąpił zdradziecki 
atak Związku Sowieckiego, a Rzeczpospoli-
ta znalazła się w kleszczach dwóch wrogów: 
III Rzeszy i Związku Sowieckiego.

W piśmiennictwie poświęconym Wrze-
śniowi 39 znaleźć można wiele świadectw do-
tyczących kapelańskiej posługi. Część z nich 
została zebrana w cennej książce Kapelani 
Wrześniowi , o którą wsparłem niniejszy tekst. 
Przytaczam ich zwięzła antologię, obrazującą 
różne elementy wojennej posługi katolickich 
kapelanów Wojska Polskiego. 

Swą posługę kapelani poczęli pełnić pod-
czas sierpniowej mobilizacji. Dla wyrusza-
jących z koszar oddziałów odprawiali nabo-
żeństwa, głosili umacniające ducha kazania, 
przyjmowali przysięgę od powoływanych pod 
broń rezerwistów, wysłuchiwali ich spowiedzi. 
Na wojennych drogach konfesjonałem bywał 
pień zwalonego drzewa, okop, próg wiejskiego 
domu. Udzielali też zbiorowego rozgrzesza-
nia, zwykle przed atakiem czy próbą przebicia 
się z okrążenia. Na środek piaszczystej polany 
wychodzi na czarno ubrany wysoki ksiądz; 
rozejrzał się wokoło i przyciszonym głosem po-
wiedział. Żołnierze, znaleźliśmy się w sytuacji 
bez wyjścia. Jesteśmy otoczeni i musimy sobie 
bagnetami torować drogę z okrążenia. Wiem 
– ciągnął dalej– że wszyscy byliście u spowiedzi, 
ale teraz odmówcie ze mną spowiedź powszech-

Posługa kapelanów wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 
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ną. I zaczął mówić: „Ja grzeszny spowiadam 
się” (relacja ks. kpt. Józefa Kozłowskiego). 
W warunkach bojowych do sakramentu po-
kuty i pojednania przystępowali prości żołnie-
rze i najwyżsi rangą ich dowódcy. Myślę stale 
o Tobie. Umieram za Polskę. Wychowaj naszego 
syna na dzielnego Polaka. Spowiadałem się – to 
skierowane do żony pożegnalne słowa podyk-
towane przez śmiertelnie rannego w bitwie 
nad Bzurą gen. Franciszka Włada, dowódcę 
14 Dywizji Piechoty.

Kapelani podczas walki – tak stanowił re-
gulamin – powinni znajdować się w punkcie 
opatrunkowym. W rzeczywistości niejedno-
krotnie znajdowali się na linii. Pod ogniem na-
chylali się nad rannymi, zarówno żołnierzami 
polskimi, jak i niemieckimi. Posługę religijną 
oddawałem im często w pozycji leżącej. Tylko 
krótka absolucja i namaszczenie olejem świę-
tym na czole, tylko słówko pociechy. Konający 
nie chcieli tak od razu mnie puścić. Mieli jeszcze 
ostatnie polecenia dla dzieci, żony, rodziców. 
Musiałem ich zostawić z rozpaczliwymi łzami 
w oczach, iść dalej ( ks. kpt. Stanisław Piotrow-
ski ). Zająłem się teraz w szczególny sposób 
tymi, którzy umierali, a zmarło w tym miejscu 
przy mnie sześciu rannych. Wszyscy konali pra-
wie przy udzielaniu im sakramentów. Wołali 
mnie (ks. płk Walerian Pączek). Bywało, że 
za tą bliskość z walczącymi płacili najwyższą 
cenę: Widzę mundur-czamarę, młoda twarz 
kapelana pogodna, nie znać na niej przeżytego 
bólu. Rany zewnętrznej ani plam krwi nie wi-
dać. Czapka na głowie (chyba wciśnięta przez 
kogoś już po śmierci). W najbliższym otocze-
niu poległego sami Niemcy. (…) Zdejmujemy 
czapki i odmawiamy wieczny odpoczynek (ks. 
Wacław Jabłoński – pobojowisko pod Krasno-
brodem). 

Do kapelańskich obowiązków należa-
ło chowanie zmarłych. W sytuacji wojennej 
rzadko czyniono to w sposób uroczysty. Naj-
częściej pożegnaniu na wieczność towarzy-
szyła modlitwa, nad otwartą mogiłą. Kapelan 
zaczyna krótką modlitwę. Zdejmujemy hełmy. 
Każdy zbliża się, rzuca grudkę ziemi, która 
spada miękko, niemal bezszelestnie na zastygłe 
twarze, zakrwawione mundury. Pionierzy sypią 
i wyrównują grób. Jeszcze prosty krzyż naprędce 
sklecony, kilka potrzaskanych hełmów. Najpięk-
niejszy pogrzeb żołnierski (rtm Zbigniew Sza-
cherski). Dowódca brygady [Podlaskiej BK] 
gen. Kmicic-Skrzyński wraz z plutonem pionie-
rów i ze mną objeżdżaliśmy w ostatnim naszym 
marszu zabitych naszych żołnierzy. Pionierzy 
kopali doły, ja odprawiałem modły za zmar-
łych, generał w imieniu wojska im salutował 
(ks. kpt. rez. Andrzej Gawędzki).

Msze św. polowe odprawiane były w mia-
rę możliwości Tuż przy trakcie do Długosio-
dła, pod wielkim rozłożystym drzewem widzę 
ubrany ołtarz polowy (…) odprawiał dobrze 
znany wszystkim żołnierzom pułku lubiany 
i ceniony st. kapelan czyli major, ks. Franciszek 
Tyczkowski (…) Niesłychanie kojąco wpływa 

on na żołnierzy. Modlą się i widać, że uzyskują 
tak potrzebne uspokojenie i wsparcie moralne. 
Sama ceremonia ma w sobie coś kojącego po-
nad ludzką słabość i małoduszność (Bogusław 
Cerniewicz). Odprawiano też je w sytuacjach 
szczególnych, jak ta, w ugrupowaniu płk. 
dypl. T. Zielewskiego w dniu kapitulacji: po 
odczytaniu rozkazu w Momotach i Domasto-
wie odbyły się msze polowe z powszechnym 
uczestnictwem żołnierzy w Komunii Świetnej, 
po czym w godzinach rannych 2 października 
oddziały złożyły broń oddziałom sowieckim 
(T. Stolarz).

Kapelani – to oczywiste – nie mogli bez-
pośrednio uczestniczyć w walkach. Zdarzały 
się jednak sytuacje, kiedy stawali na przedzie. 
Ksiądz Święcicki podrywa się z laską w ręku 

i biegnie naprzód z głośnym: hurra. Za nim pę-
dzi paru oficerów z korpusu sądowego i służby 
uzbrojenia. Żołnierzy ogarnia wstyd, bo pod-
rywają się i biegną za księdzem, który już nie 
przypada więcej do ziemi. Wpadamy do Lele-
chówki. Niemcy uciekają, nie przyjmując spo-
tkania wręcz (Melchior Wańkowicz). 

Istotnym elementem kapelańskiej służby 
była opieka duszpasterska nad rannymi, cho-
rymi i umierającymi żołnierzami w szpitalach 
wojskowych, polowych lazaretach i punktach 
sanitarnych, a także pomoc medycznemu 
personelowi. Ks. Bolesław Gramz, kapelan 
6ppLeg.,(…) poszedł z nacierającym 2 batalio-
nem, by rannych zbierać i dostarczać do punktu 
opatrunkowego (Stanisław Truszkowski). Ani 
jeden ranny przyniesiony żywy do szpitala, nie 
umarł bez sakramentów św. które były udziela-
ne wszędzie i stale (relacja o posłudze szpital-
nej ks. Alfreda Dobieckiego). 

Ich obowiązkiem było też prowadzenie 
kancelarii, sporządzanie list poległych, ewi-
dencja polowych cmentarzy. Nagle zjawił się 
na niej [odprawie przed bitwą] kapitan kape-
lan. Trzymał w lewej ręce zwój drutu, na który 
nanizał blaszki znaków tożsamości poległych. 
Metaliczny chrzęst tego pogrzebowego różańca 

zrobił na nas duże wrażenie (gen. bryg. Roman 
Abraham).

I jeszcze jeden obraz z tamtych dni: Do 
pułku zgłasza się kapelan, starszy człowiek o si-
wych włosach, chorowity, aż podziw bierze,że 
takiego starowinę posłano na wojnę. Kapelan 
na odchodnym zwraca się do zebranych „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. A kiedy 
niektórzy coś tam bąkają, mówi: „Panowie, pa-
miętajcie, że ja służę ludzkiej nadziei” (Euge-
niusz Buczyński) .

***
Kapelańska służba we Wrześniu 1939 r. 

– służba ludzkiej nadziei i polskiej nadziei. 
A jaka była jej cena? W kampanii wrześnio-
wej poległo, zmarli, zostało zamordowanych 
29 kapelanów. Ponad 110 nich dostało się do 

niewoli niemieckiej, ponad 40 do sowieckiej. 
I tu i tam, stali się ofiarami misterium nie-
nawiści: Zbrodni Katyńskiej, męczeństwa 
polskich kapłanów w Dachau. Wielu podję-
ło służbę polskiej nadziei. W Armii Polskiej 
w ZSRR, różnych formacjach Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, w podziemnej ar-
mii w okupowanym kraju. Trzech spośród 
wrześniowych kapelanów: ks.kpt. Franciszka 
Dachterę, ks. rtm. Mariana Konopińskie-
go ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia 
13 maja 1999 r św. Jan Paweł II wyniósł do 
chwały błogosławionych w gronie 108 Mę-
czenników II wojny światowej. 

Zapewne w serce niejednego z nich niejed-
nego z nich zapadły słowa Prymasa Polski kar-
dynała Augusta Hlonda wygłoszone 28 wrze-
śnia przez Radio Watykańskie: „Nie zginęłaś 
Polsko! Bo nie umarł Bóg!”

Dalej służyli – Kapelani Września – Bogu 
i Polsce.

1.Kapelani Wrześniowi. Służba duszpaster-
ska w Wojsku Polskim w 1939 r. Dokumenty, 
relacje, opracowania, praca zbiorowa pod re-
dakcja Wiesława Jana Wysockiego, Warszawa 
2001.
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cmentarz wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy września 1939 r.
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Urodzony 9 grudnia 1888 w Jaśliskach koło 
Jasła, jako syn rolników, Michała i Balbiny 
z d. Niziołek. W 1899 r. rozpoczął naukę 
w gimnazjum w Sanoku. W 1907 r. zdał ma-
turę i wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. 29 czerwca 1911 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemy-
skiego św. Józefa Sebastiana Pelczara. 1 lipca 
1911 r. został mianowany wikariuszem i ka-
techetą w parafii pw. Świętej Barbary w Gro-
dzisku koło Łańcuta. Od 16 czerwca 1912 r. 
był wikariuszem i katechetą w parafii farnej 
pw. Świętych Wojciecha i Stanisława w Rze-
szowie. Należał do Związku Strzeleckiego 
i Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Był kapelanem rzeszowskiego gniaz-
da „Sokoła”. W 1914 r. złożył wszystkie swoje 
oszczędności w wysokości 500 koron na rzecz 
tworzących się Legionów Polskich.

1 sierpnia 1914 r. został zmobilizowany do 
armii austro-węgierskiej. Mianowano go ka-
pelanem w Komendzie Okręgu Uzupełnień 
Obrony Krajowej w Rzeszowie, a następnie 
kapelanem szpitala wojskowego nr 3 (epide-
micznego) w Twierdzy Przemyśl. 21 marca 
1915 r., po kapitulacji Twierdzy Przemyśl, do-
stał się do niewoli rosyjskiej. Przez dwa tygo-
dnie był więziony w Twierdzy Kijów. Następ-
nie przebywał w obozie jenieckim w Buińsku 
w guberni symbirskiej, w obozie w Tockoje 
w guberni samarskiej i w obozie w Kazaniu. 
Pobyt w tzw. Tockim Lagrze nazwał „piekłem 
za życia”. Panowała w nim ogromna śmier-
telność – w zimie na przełomie 1915/16 r. 
wskutek szalejących epidemii zmarło 17 ty-
sięcy z 24 tysięcy przebywających w nim jeń-
ców. W czasie pobytu w niewoli opiekował 
się jeńcami Polakami. Wspomagał material-
nie współtowarzyszy niedoli. Po rewolucji 
bolszewickiej interweniował u polskich ko-

munistów w Samarze i Orenburgu w sprawie 
pomocy jeńcom żołnierzom-Polakom, gdyż 
jeńcy innych narodowości otrzymywali po-
moc finansowa.

20 lutego 1919 r. wrócił do Polski. 22 lute-
go 1919 r. ponownie został mianowany wika-
riuszem i katechetą w parafii farnej w Rzeszo-
wie. Tym razem wszystkie swoje oszczędności 
przekazał na rzecz odradzającej się Polski. 
Po przyjściu do zdrowia, 1 kwietnia 1920 r. 
zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. 
Został kapelanem 67 pułku piechoty Wielko-
polskiej. W składzie pułku brał udział w wal-
kach na froncie litewsko-białoruskim. 6 lipca 
1920 r., w czasie w walka odwrotowych w kie-
runku na Wilno, dostał się do niewoli bolsze-
wickiej. Jako kapelan został skazany na śmierć. 
Pod Smoleńskiem wyskoczył z jadącego po-
ciągu. Po sześciotygodniowej tułaczce dotarł 
na Łotwę, skąd przez Gdańsk, 1 październi-
ka 1920 r. wrócił do Polski. Po urlopie wy-
pczynkowo-zdrowotnym, 27 grudnia 1920 r. 
został mianowany kapelanem szpitala i gar-
nizonu w Sanoku. Był również kapelanem 
stacjonującego w tym mieście 2 pułku strzel-
ców podhalańskich. 16 grudnia 1921 r. został 
zatwierdzony w stopniu starszego kapelana 
(ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.).

31 stycznia 1922 r. został proboszczem 
Garnizonu Chełm Lubelski i administrato-
rem parafii wojskowej w tym mieście. Od 
1923 r. był również kapelanem w Szpita-
lu Okręgowym nr II w Chełmie. 1 stycznia 
1934 r. otrzymał awans na stopień probosz-
cza. We wniosku z 1939 r. o odznaczenie 
Złotym Krzyżem Zasługi napisano: O każdej 
porze można spotkać ks. Warchałowskiego 
w salach szpitalnych niosącego pociechę reli-
gijną i patriotyczną. Jest to kapłan-patriota, 
który w pierwszym rzędzie zasługuje na od-
znaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.

14 września 1939 r. wskutek ewakuacji 
szpitala wyjechał do Kowla, a następnie do 
Łucka i Dubna. 20 września 1939 r. dostał się 
do niewoli sowieckiej, z której udało mu się 
uciec. Wrócił do Chełma. Pod koniec 1939 r. 
został aresztowany na krótko przez Niem-
ców. Po uwolnieniu przez czas niemieckiej 
okupacji ukrywał się. W 1940 r. został po-
bity przez gestapo. W latach 1942–1944 był 
kapelanem oddziału Batalionów Chłopskich 
Aleksandra Sobonia „Wichra”, stacjonującego 
w rejonie Tarnogóry, a operującego na tere-
nie powiatów zamojskiego, krasnostawskie-
go, tomaszowskiego i biłgorajskiego. Używał 
pseudonimu „Michał”.

25 sierpnia 1944 r. wstąpił ochotniczo do 
ludowego Wojska Polskiego. Został dzieka-

nem Korpusu Pancernego stacjonującego 
w rejonie Chełma. 20 grudnia 1944 r. otrzy-
mał awans na stopień podpułkownika. Swe 
teksty publikował na łamach „Pancernych”, 
ukazującej się nieregularnie gazety Korpusu 
Pancernego. 30 stycznia 1945 r. został mia-
nowany generalnym dziekanem Wojska Pol-
skiego, zastępując usuniętego z ludowego WP, 
pierwszego dziekana tej formacji, ks. ppłk. 
Wilhelma Kubsza. 9 maja 1946 r. dokonał 
poświęcenia Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie, z którego filarów zdjęto tablice 
upamiętniające chwałę oręża polskiego z lat 
1914–1920, choć zachowały się w niezłym 
stanie, a na ich miejscu umieszczono sześć 
nowych, upamiętniających walki „z faszy-
zmem i hitleryzmem” w latach 1936–1945. 
14 maja 1945 r. otrzymał awans na stopień 
pułkownika. 22 listopada 1947 r. został od-
wołany z funkcji generalnego dziekana. Mia-
nowano go kapelanem honorowym General-
nego Dziekanatu Wojska Polskiego.

W opinii służbowej z 30 stycznia 1952 r., 
po zwolnieniu z ludowego Wojska Polskie-
go, szef Departamentu Kadr Ministerstwa 
Obrony Narodowej, pułkownik Józef Turski, 
napisał: Ks. płk Warchałowski w Komisji 
Księży przy Z.B.O.W.iD. żadnego udziału nie 
brał i żadnej wartości dla Ludowego W.P. nie 
przedstawiał. Z Ludowego W.P. zwolniony ze 
względu na wiek i nieprzydatność do dalszej 
służby wojskowej. Zwolniono go bez prawa 
do zasiłku. Po usunięciu z wojska i pozba-
wieniu źródeł utrzymania oraz skonfiskowa-
nia domu w Chełmie Lubelskim zamieszkał 
w tym mieście u rodziny.

Zmarł w Chełmie 19 marca 1970 r. Spo-
czywa na miejscowym cmentarzu.

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(3 maja 1939 r., za wybitną pracę duszpaster-
ską w wojsku), Medalem za Wojnę 1918–1921, 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepod-
ległości, Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę, Krzyżem Grunwaldu 3 klasy (20 grud-
nia 1946 r.), Krzyżem Partyzanckim, Medalem 
za Warszawę, Medalem za Zwycięstwo, Meda-
lem za Odrę, Nysę i Bałtyk.

BoguSŁaw SZweDo

Ks. płk Stanisław Warchałowski  (1888–1970) NIEBANALNE ŻYCIORYSY
 – kapłan diecezji przemyskiej, kapelan 67 pułku piechoty wielkopolskiej, 
dziekan ludowego wojska Polskiego.

O każdej porze można spotkać 
ks. Warchałowskiego w salach 
szpitalnych niosącego pociechę 
religijną i patriotyczną.
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 Nie zabijaj” – brzmi piąte przyka-
zanie Dekalogu, który Bóg prze-
kazał Mojżeszowi na górze Synaj. 
Dekalogu, który każdy chrześci-

janin powinien nie tylko bardzo dobrze znać, 
ale także zgodnie z nim żyć. Mogłoby więc się 
wydawać, że skoro sam Bóg stanowczo zaka-
zuje odbierania życia bliźniemu, kara śmierci 
jest przez Kościół stanowczo potępiana. Ka-
techizm Kościoła Katolickiego (KKK), do-
puszczał jednak ten najwyższy wymiar kary 
podkreślając, że przypadki bezwzględnej ko-
nieczności jej zastosowania są bardzo rzadkie. 
Sytuacja zmieniła się w tym roku, kiedy papież 
Franciszek zaaprobował zmianę numeru 2257 
KKK uznając karę śmierci za niedopuszczalną 
w świetle Ewangelii. Należy jednak podkreślić, 
że zmiana ta jest kontynuacją pewnej linii roz-
woju myśli Kościoła, który zawsze opowiada 
się za życiem.

Dotychczasowy zapis 
Katechizm Kościoła Katolickiego zo-

stał promulgowany przez św. Jana Pawła II 
w 1992 roku. Numer 2267 stanowił, że „kie-
dy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy 
są w pełni udowodnione, tradycyjne naucza-
nie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary 
śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym 
sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia 
przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeżeli 
jednak środki bezkrwawe wystarczą do obro-
ny i zachowania bezpieczeństwa osób przed 
napastnikiem władza powinna ograniczyć się 

do tych środków, ponieważ są bardziej zgod-
ne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra 
wspólnego i bardziej odpowiadają godności 
osoby ludzkiej. Dzisiaj, biorąc pod uwagę 
możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby 
skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodli-
wić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu 
ostatecznie możliwości skruchy, przypadki 
absolutnej konieczności usunięcia winowaj-
cy są bardzo rzadkie, a być może już nie zda-
rzają się wcale”. Przytoczona powyżej treść 
uwzględnia pierwszą zmianę Katechizmie, 
która dokonała się w 1995 r. po ogłoszeniu 
encykliki Evangelium Vitae.

Geneza brzmienia 
numeru 2267 KKK

Wspomniana encyklika wnikliwie poru-
sza problematykę kary śmierci. Św. Jan Pa-
weł II rozpatruje to zagadnienie kary śmierci 
rozpatruje na płaszczyźnie sprawiedliwości 
karnej. Sprawiedliwość ta powinna zapewnić 
ochronę ładu publicznego oraz bezpieczeń-
stwo ludzi, nie zapominając jednak o godno-
ści ludzkiej sprawcy. Podobnie jak dotychcza-
sowe brzmienie omawianego numeru, święty 
papież podkreślał w Katechizmie, że jeżeli nie 
ma innego sposobu, aby zapewnić bezpie-
czeństwo innym ludziom, a wina sprawy jest 
bezsprzeczna, kara śmierci może być jedynym 
odpowiednim środkiem. Jednocześnie wska-
zywał na rozwój ośrodków penitencjarnych, 
które mogą zapewnić bezpieczeństwa innym, 
bez konieczności eliminowania niebezpiecz-

Kościół wobec kary śmierci
nego osobnika ze społeczeństwa wymierzając 
karę śmierci. Warto również wspomnieć, że 
w pierwszej wersji Katechizmu numer 2267 

brzmiał w sposób następujący: „z tej racji 
tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za 
uzasadnione prawo i obowiązek prawowi-
tej władzy publicznej do wymierzania kar 
odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie 
wykluczając kary śmierci w przypadkach naj-
wyższej wagi”. 

Zmiana dokonana przez 
papieża Franciszka

Zmieniony przez Kongregacje Doktryny 
Wiary, a zaakceptowany reskryptem papieża 
Franciszka numer 2267 KKK brzmi obecnie 
w sposób następujący: „wymierzanie kary 
śmierci, dokonywane przez prawowitą wła-
dzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi 
czas było uważane za adekwatną do ciężaru 
odpowiedź na niektóre przestępstwa i do-
puszczalny, choć krańcowy, środek ochrony 
dobra wspólnego. Dziś coraz bardziej umac-
nia się świadomość, że osoba nie traci swej 
godności nawet po popełnieniu najcięższych 
przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło 
się nowe rozumienie sensu sankcji karnych 
stosowanych przez państwo. Ponadto, zos- 
tały wprowadzone skuteczniejsze systemy 
ograniczania wolności, które gwarantują 
należytą obronę obywateli, a jednocześnie 
w sposób definitywny nie odbierają skazań-
cowi możliwości odkupienia win. Dlatego 
też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że 
kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ 
jest zamachem na nienaruszalność i godność 
osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz 
jej zniesienia na całym świecie”. Porównując 
treść numeru 2267 KKK przed i po zmianie 
można sądzić, iż zarówno papież Franciszek 
jak i Kongregacja Doktryny Wiary uznali, że 
sytuacje, w których kara śmierci byłaby uza-
sadniana już nie występują. 

Ciekawostką jest, że fragment: „kara 
śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest 

„
Papież zobowiązał cały Kościół do 
pracy i zaangażowania w walkę 
o zniesienie na całym świecie tej 
najsurowszej z kar.
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zamachem na nienaruszalność i godność 
osoby” stanowi fragment przemówienia pa-
pieża Franciszka, które wygłosił 11 paździer-
nika 2017 r. do Papieskiej Rady ds. Krzewie-
nia Nowej Ewangelizacji.

Godność osoby ludzkiej
Wspomniana przez papieża Franciszka 

godność osoby ludzkiej wynika z tego, że każ-
dy człowiek – ochrzczony bądź też nie, został 
stworzony na Boży obraz i podobieństwo oraz 
otrzymał wolną wolę, a zatem prawo do dowol-
nego kierowania swoim życiem i postępowa-
niem. O godności człowieka pierwszy napisał 
rzymski prawnik i mówca Cyceron w swoim 
dziele De officiis. W jego przekonaniu god-
ność to zachowanie człowieka właściwe jego 
naturze. Utożsamiał ją więć z godnym zacho-

waniem. Szersze spojrzenie na godność osoby 
ludzkiej miał św. Tomasz z Akwinu, który trak-
tował ją nie tylko jako wolność, ale twierdził 
również, że wynika z faktu, że człowiek jest 
dziełem Boga. Na marginesie warto dodać, że 
św. Tomasz Akwinu był w pewnym sen-
sie zwolennikiem stosowania kary śmierci 
– chociaż należy na to patrzeć przez pryzmat 
czasów, w których żył. 

Ochrona życia
Niezwykle ważne jest, aby dokonaną przez 

papieża Franciszka zmianę rozpatrywać przez 
pryzmat przyszłości, a nie przeszłości. Papież 
w przywoływanym już przemówieniu wyraził 
ubolewanie, że w średniowieczu Państwo Ko-
ścielne aprobowało karę śmierci. Dokonana 
reforma jest ukierunkowana na przyszłość. 

Papież zobowiązał cały Kościół do pracy i za-
angażowania w walkę o zniesienie na całym 
świecie tej najsurowszej z kar. I choć jest wiele 
głosów, które dopatrują się w tej zmianie prze-
łomu, ewenementu i nieoczekiwanego działa-
nia Biskupa Rzymu reforma ta stanowi pewną 
kontynuację wiekowej ewolucji nauczania 
Kościoła, który od zawsze jest obrońcą życia 
i pokoju, a przeciwnikiem przemocy i śmierci. 
Walczy o ochronę życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci, szanuje także życie przestępcy, 
który nie przestaje być człowiekiem i pomimo 
swoich win i popełnionych czynów posiada 
godność osoby ludzkiej.

Czy mogliśmy więc spodziewać się czegoś 
innego po papieżu, który tak często odwołuje 
się do miłosierdzia? Miłosierdzia, które „od-
nosi triumf nad sądem” (Jk 2, 13).

DawiD liPiŃSki

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój 
w Niepokalanowie – Gwiazdy Nie-
pokalanej jest jedynym tego rodzaju 
miejscem w Polsce i ósmym na świe-

cie. W planach jest dwanaście  takich ośrod-
ków na wszystkich kontynentach, tworzących 
łańcuch modlitwy o pokój. 

– Tutejsza bazylika została zaproszona 
do tego przedsięwzięcia, ponieważ, oprócz 
doświadczenia wojny, jest miejscem na-
znaczonym obecnością św. Maksymiliana 
Kolbe, który osobiście pragnął, aby w tej ba-
zylice trwała wieczysta adoracja Najświęt-
szego Sakramentu – tłumaczył abp Gądecki 
. Podkreślił także, że pokój jest przedmio-
tem najgłębszych pragnień każdego, kieru-
jącego się czystymi intencjami człowieka. 
„ Im bardziej człowiek uświadamia sobie 
niebezpieczeństwa zagrażające pokojowi, 
tym bardziej pragnie pokoju, czyli pragnie 
nie tylko życia wolnego od wojen i konflik-
tów, ale również życia pełnego, szczęśliwego 
i dobrze zrealizowanego. Pragnie możliwo-
ści integralnego, osobistego i społecznego 
rozwoju” – mówił.

Metropolita poznański zaznaczył, że ludz-
kość nie zazna pokoju, dopóki się nie zwróci 
z ufnością do Miłosierdzia Bożego. „Tylko 

Otwarcie Światowego Centrum 
Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie

Chrystus przynosi pokój trwały, bo we-
wnętrzny, prawdziwy, który polega na usu-
nięciu głównej przyczyny niepokoju, jaką jest 
grzech. Chrystus Pan wziął grzechy całego 
świata na Siebie, odpokutował i złożył Bogu 
godne zadośćuczynienie za nie, stworzył bez-
cenny skarb swoich zasług, a po Zmartwych-
wstaniu stosuje te zasługi do poszczególnych 
dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, 
w którym kontynuuje się dzieło Odkupienia 
i będzie się kontynuowało aż do skończenia 
świata” – mówił. 

Hierarcha wyjaśnił, że Boży dar poko-
ju przychodzi do nas najpierw przez nasze 
ludzkie serce. „Do tego wewnętrznego po-
koju serca możemy dotrzeć odkrywając, że 
jesteśmy istotami stworzonymi przez Boga. 
To przez odniesienie do naszego Stwórcy 
odnajdujemy właściwy sens naszego życia, 
dzięki czemu wszystko znajduje w nim swoje 
miejsce. To dzięki temu, że współpracuje-
my ze stwórcą, możemy odzyskać harmonię 
utraconą przez grzech pierworodny” – po-
wiedział. 

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój 
w Niepokalanowie jest jednym z tworzo-
nych na wszystkich kontynentach, między-
narodowych centrów, tzw. 12 Gwiazd w Ko-

ronie Maryi Królowej Pokoju, w których 
przed Najświętszym Sakramentem będzie 
trwała nieustająca modlitwa w intencji po-
koju. Ołtarze Adoracji do Kaplic Pokoju są 
błogosławione przez Ojca Świętego. Do-
tychczas powstało sześć Światowych Cen-
trów Modlitwy o Pokój: Betlejem w Izraelu, 
Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Ozior-
noje w Kazachstanie, Jamusukro na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej, Namyang w Korei 
Płd. i Kibeho w Rwandzie. Siódme Centrum 
powstaje w Dagupan na Filipinach, a ósme 
– w Niepokalanowie.

Autorem ołtarzy do Kaplicy Pokoju 
w Niepokalanowie jest gdańska pracownia 
Mariusza Drapikowskiego, która wykonała 
ośmioramienną „Gwiazdę Pokoju,umiesz-
czoną w betlejemskiej Bazylice Narodzenia 
Pańskiego oraz współtworzyła Bursztyno-
wy Ołtarza Ojczyzny w kościele św. Bry-
gidy w Gdańsku. Patronat honorowy nad 
inauguracją Międzynarodowego Centrum 
Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie objęli 
prezydent Andrzej Duda, przewodniczący 
KEP abp Stanisław Gądecki i metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz.

na PoDStawie MateriaŁów kai
oPracowaŁa MM

1 września Mszą św. w bazylice nMP niepokalanej wszechpośredniczki Łask w niepokalanowie zainaugurowano otwarcie Światowego cen-
trum Modlitwy o Pokój. eucharystii przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, homilię wygłosił przewodniczą-
cy konferencji episkopatu Polski, abp Stanisław gądecki. Po eucharystii nastąpiło poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji najświętszego 
Sakramentu, po czym  została ona otwarta dla pielgrzymów i rozpoczęła się wieczysta adoracja.
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WROCŁAW
23 sierpnia Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Ko-

ściuszki we Wrocławiu odwiedził biskup polowy Józef Guzdek. Ce-
lem wizyty było spotkanie z kapelanami rezerwy przebywającymi na 
kursie przeszkolenia kadr rezerwy.

Wizyta w murach wrocławskiej uczelni rozpoczęła się od powi-
tania przez gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupkę – rektora-ko-
mendanta AWL. Po rozmowie z przedstawicielami Komendy AWL 
Ordynariusz Wojskowy w towarzystwie ks. płk. prał. Janusza Ra-
dzika – dziekana Sił Powietrznych, ks. płk. Piotra Majki – dziekana 
Wojsk Obrony Terytorialnej, ks. kpt. Marcina Janochy – kapelana 
przy Urzędzie Prezydenta RP oraz ks. kpt. Maksymiliana Jezierskiego 
– kapelana AWL udał się na spotkanie z kapelanami rezerwy.

– Drodzy Księża, bardzo się cieszę z tego spotkania i dziękuję 
wam, że odnaleźliście w sobie chęć i pragnienie uczestniczenia w tym 
kursie – rozpoczął bp Guzdek. Przypomniał, że żołnierze potrzebują 
„profesjonalnego duszpasterskiego wsparcia oraz nieustannej troski 
o ich duchowość”. – Jesteście ważnym elementem współtworzącym 
Wojsko Polskie. Niech zatem nigdy nie zabraknie wam siły do tej po-
sługi. Przykłady czerpcie z bohaterskich kapelanów znanych z kart 
naszej historii – podkreślił.

Na koniec spotkania biskup polowy wszystkim kapelanom udzie-
lił pasterskiego błogosławieństwa oraz wręczył okolicznościowe upo-
minki. XMj

PKW ŁOtWA
Na Łotwie od 20 sierpnia odbywały  się ćwiczenia wojsk NATO w ra-
mach międzynarodowej batalionowej grupy bojowej. Jest to najwięk-
sze ćwiczenie przeprowadzane dotychczas na terytorium Republiki 
Łotewskiej z udziałem wojsk sojuszniczych. Data prawie dwutygo-
dniowych ćwiczeń zbiegła się Uroczystością Najświętszej Maryi Pan-
ny Częstochowskiej, dlatego w rejonie stacjonowania polskich wojsk 
w dniu 26 sierpnia 2018 r. odbyła się polowa Msza św. Obecny na niej 
był również przedstawiciel wojsk włoskich, dlatego też liturgia odbyła 
się w dwóch językach: polskim i włoskim.  kS. PPor. toMaSZ Serwin

AFGANIStAN
W 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej pamięć o jej ofiarach 
uczcili żołnierze PKW Afganistan. Na terenie bazy odbyła się uro-
czysta zbiórka żołnierzy kontyngentu. Pamięć o poległych i zmarłych 
uczczono minutą ciszy. – My, współcześni żołnierze Wojska Polskie-
go, musimy pamiętać o ich dokonaniach, poświęceniu i miłości do 
naszego kraju. W codziennej służbie, tym bardziej tu na teatrze dzia-
łań, towarzyszyć nam muszą ideały naszych poprzedników. Ich kon-
tynuowanie jest nie tylko naszą powinnością, ale i dużym zaszczytem 
oraz wartością, którą winniśmy pokazywać najmłodszym żołnier-
skim pokoleniom – powiedział podczas zbiórki płk Piotr Kaczmarek, 
dowódca PKW. 

W kaplicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego odprawiona zo-
stała Msza św. w intencji ofiar tamtych wydarzeń. Liturgię w tym 
dniu celebrował kapelan VIII zmiany PKW, ks. kpt. Przemysław Tur. 
W hołdzie wszystkim poległym w czasie II wojny światowej delegacja 
zapaliła znicz. Mjr toMaSZ rylicH

GDYNIA
W sobotę, 1 września odbyła się promocja na pierwszy stopień ofi-
cerski podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Ceremonia tradycyj-
nie odbyła się na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-mu-
zeum ORP „Błyskawica”. Na uroczystości do Gdyni przybył minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szeregi Marynarki Wojennej 
zasiliło 40 nowych oficerów. Jako pierwszy szlify oficerskie otrzymał 
tegoroczny prymus bosman podchorąży Błażej Koreike.

Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. 
broni Rajmund Andrzejczak. Nowo mianowani podporucznicy 
odebrali kordziki z rąk rektora-komendanta AMW komandora 
prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. Błogosławieństwa nowo miano-
wanym podporucznikom udzielił abp Sławoj Leszek Głódź, metro-
polita gdański.

W piątek 31 sierpnia, przyszli oficerowie wraz z kadrą AMW na 
czele z rektorem-komendantem kmdr. Tomaszem Szubrychtem, 
a także w towarzystwie swoich rodzin, przyjaciół i podchorążych 
niższych roczników uczestniczyli w kościele garnizonowym pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu we Mszy św. 
sprawowanej w ich intencji. Eucharystia koncelebrowana była przez 
dziekana Marynarki Wojennej ks. kmdr. Zbigniewa Rećko i kapela-
na Akademii Marynarki Wojennej ks. ppor. Tomasza Wojciechow-
skiego. Xtw

WIęCEJ INFORMACJI NA StRONIE INtERNEtOWEJ:
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