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Papieski cykl katechez poświęcony Modlitwie Pańskiej 

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA GRUDZIEŃ:
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć właściwy język 
dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Na okładce:
Msza św. inaugurująca obchody stulecia Biskupstwa 
Polowego, Katedra Polowa, 2 grudnia 2018 r.

Fot. Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 7 grudnia 2018 r.

Jezus jest najlepszym
nauczycielem modlitwy

O Panu Jezusie jako najlepszym nauczycielu modlitwy mówił w środę 5 grudnia Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej w Watykanie, rozpo-
czynając nowy cykl katechez poświęconych modlitwie „Ojcze nasz”. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało około siedem tysięcy wiernych. 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez 

o modlitwie „Ojcze nasz”.
Ewangelie przekazały nam bardzo żywe 

opisy Jezusa jako człowieka modlitwy. Jezus 
się modlił. Pomimo bezzwłoczności swojej 
misji i naglącej potrzeby tak wielu ludzi, któ-
rzy Go o coś proszą, Jezus odczuwa potrze-
bę odsunięcia się w samotność i modlitwy. 
Ewangelia Marka mówi nam o tym szczególe 
od samego początku misji publicznej Jezusa 
(por. 1, 35). Jego pierwszy dzień w Kafarnaum 
zakończył się triumfalnie. Po zachodzie słoń-
ca do drzwi, gdzie mieszkał Jezus przycho-
dziły rzesze chorych: Mesjasz głosił i uzdra-
wiał. Wypełniały się starodawne proroctwa 
i oczekiwania wielu ludzi cierpiących: Jezus 

jest Bogiem bliskim, Bogiem, który wyzwala. 
Ale ten tłum jest jeszcze mały w porównaniu 
z wieloma innymi rzeszami, które zgromadzą 
się wokół proroka z Nazaretu. Niekiedy cho-
dziło o zgromadzenia jak ocean, a Jezus jest 
w centrum wszystkiego, oczekiwany przez 
ludzi, spełniając nadzieje Izraela.

Jednak On uwolnił się z więzów; nie stał 
się zakładnikiem oczekiwań tych, którzy już 
Go wybrali na przywódcę. Zagrożeniem dla 
przywódców jest zbytnie przywiązanie się 
do ludzi i brak dystansu. Jezus zdawał sobie 
z tego sprawę i nie stał się zakładnikiem ludu. 
Począwszy od pierwszej nocy w Kafarnaum 

okazuje się być niezwykłym Mesjaszem. 
W drugiej części nocy, gdy zapowiada się 
świt, uczniowie wciąż Go szukali, ale nie mo-
gli Go znaleźć. Gdzie jest? Dopóki Piotr nie 
znalazł Go w miejscu odosobnionym, całko-
wicie pochłoniętego modlitwą. Powiedział 
do Niego: „Wszyscy Cię szukają!” (Mk 1,37). 
Ów okrzyk zdaje się być klauzulą dołączoną 
do plebiscytu, dowodem na sukces misji.

Ale Jezus mówi swoim uczniom, że musi 
pójść gdzie indziej; że to nie ludzie mają Go 
szukać, ale to On przede wszystkim szuka in-
nych. Dlatego nie może zapuszczać korzeni, 
ale zawsze musi być nieustannym pielgrzy-
mem na drogach Galilei (ww. 38-39), a także 
pielgrzymem ku Ojcu, to znaczy modlić się do 
Niego, idąc drogą modlitwy. Jezus się modli.

Wszystko dzieje się podczas nocy mo-
dlitwy. Na niektórych kartach Pisma Świę-
tego wydaje się, że wszystkim rządzi przede 
wszystkim modlitwa Jezusa, Jego bliska re-
lacja z Ojcem. Dotyczy to zwłaszcza nocy 
w Getsemani. Ostatni etap drogi Jezusa
(absolutnie najtrudniejszy z tych, które prze-
był do tej pory) zdaje się znajdować swój sens 
w nieustannym słuchaniu Ojca przez Jezusa. 
Jest to z pewnością modlitwa niełatwa, co 
więcej jest to w pełnym tego słowa znaczeniu 
agonia, a jednak modlitwa zdolna do zniesie-
nia drogi krzyżowej.

Oto punkt najistotniejszy: Jezus się modlił. 
Jezus modlił się intensywnie w wydarzeniach 
publicznych, uczestnicząc w liturgii swego 
narodu, ale szukał również miejsc sprzyja-
jących refl eksji, oddalonych od zawirowań 
świata, miejsc, które pozwoliłyby zstąpić do 
tajemnic Jego duszy: jest prorokiem, który zna 
kamienie pustyni i wstępuje wysoko na góry. 
Ostatnie słowa Jezusa, zanim wyda ostatnie 
tchnienie na krzyżu, to słowa psalmów, czyli 
modlitwy Żydów, modlił się za pomocą mo-
dlitw, których nauczyła Go Matka. 

Jezus modlił się tak, jak modli się każdy 
człowiek na świecie. Jednak w Jego sposo-

bie modlitwy zawarta była również pewna 
tajemnica, coś, co na pewno nie umknęło 
spojrzeniu Jego uczniów, skoro znajdujemy 
w Ewangeliach to błaganie tak proste i bez-
pośrednie: „Panie, naucz nas się modlić”
(Łk 11,1). Widzieli jak Jezus się modlił i chcie-
li się nauczyć, jak to się robi, stąd; „Panie, 
naucz nas się modlić”. A Jezus nie odmawia, 
nie jest zazdrosny o swoją bliskość z Ojcem, 
ale przyszedł właśnie po to, aby wprowadzić 
nas w tę relację. I tak staje się nauczycielem 
modlitwy dla swoich uczniów, podobnie jak 
z pewnością chce nim być dla nas wszystkich. 
Również my powinniśmy mówić: „Panie, na-
ucz mnie się modlić”. 

Nawet jeśli modlimy się od wielu lat, za-
wsze musimy się uczyć! Modlitwa człowieka, 
ta tęsknota, która rodzi się tak naturalnie 
z jego duszy, jest prawdopodobnie jedną z naj-
bardziej nieprzeniknionych tajemnic wszech-
świata. I nawet nie wiemy, czy modlitwy, któ-
re kierujemy do Boga, są tymi, które chce On 
usłyszeć. Biblia daje nam także świadectwo 
modlitw nieodpowiednich, które ostatecz-
nie zostają odrzucone przez Boga: wystar-
czy przypomnieć przypowieść o faryzeuszu 
i celniku. Tylko ten ostatni wraca do domu 
ze świątyni usprawiedliwiony. Faryzeusz był 
bowiem człowiekiem pysznym i podobało 
się jemu, gdy ludzie widzieli, że się modli, 
ale udawał modlitwę. Jego serce było zimne. 
A Jezus powiedział, że ten człowiek nie jest 
usprawiedliwiony, „Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony” (Łk 18,14). Pierwszym 
krokiem do modlitwy jest pokora. Udanie się 
do Ojca i powiedzenie: „Ojcze”; udanie się do 
Matki Bożej i powiedzenie: „Spójrz na mnie: 
jestem grzesznikiem, jestem słaby, niedobry”. 
Każdy wie, co powiedzieć. Ale zawsze zaczy-
namy od pokory – a Pan słucha. Pokorna 
modlitwa jest wysłuchana przez Pana. [...]

TŁUM. STANISŁAW TASIEMSKI (KAI)/
WATYKAN
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List biskupa polowego Józefa Guzdka
z okazji inauguracji jubileuszu setnej rocznicy
ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Rozpoczyna się kolejny Adwent w naszym życiu. Ponownie sły-

szymy wezwanie do przemiany naszych serc, aby nie były ociężałe 
wskutek trosk doczesnych (por. Łk 21,34). Słyszymy też apel o czuj-
ność i modlitwę oraz ponaglenie, abyśmy na przyjście Jezusa Chry-
stusa spotęgowali naszą miłość i stawali się coraz doskonalszymi (por. 
1 Tes 3,12 – 4,2). Bóg pragnie naszego osobistego nawrócenia. Tej 
zachęty nie można zlekceważyć!

Przygotowanie na przyjście Pana i nawrócenie nie jest jednak wy-
łącznie sprawą osobistą, prywatną. Dokonuje się ono w społeczności 
Kościoła, ponieważ „spodobało się Bogu zbawić ludzi we wspól-
nocie” – o czym przypomina soborowa Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele (por. KK 9). Jezus zawarł przymierze z Nowym Ludem 
Bożym, któremu powierzył swoją naukę i sakramenty święte. Odtąd 
we wspólnocie Kościoła, w poszczególnych diecezjach i parafi ach, 
rozlega się nawoływanie do nawrócenia, przemiany serc, spotęgowa-
nia miłości i stawania się coraz dosko-
nalszymi. Biskupi, kapłani i diakoni gło-
sząc słowo Boże i sprawując sakramenty 
święte służą tym, którzy przygotowują 
się nie tylko na kolejne święta Bożego 
Narodzenia, ale także na ostateczne spo-
tkanie z Bogiem.

Dla diecezji wojskowej tegoroczny 
Adwent jest wyjątkowy. Rozpoczynamy 
bowiem jubileusz setnej rocznicy usta-
nowienia Biskupstwa Polowego w Pol-
sce. W kościołach i kaplicach garnizo-
nowych zostaną uroczyście odsłonięte 
i poświęcone tablice, które będą przy-
pominać datę 5 lutego 1919 roku. Wtedy 
to papież Benedykt XV powołał biskupa 
pomocniczego archidiecezji warszaw-
skiej Stanisława Galla na pierwszego bi-
skupa polowego Wojsk Polskich.

W chwili odzyskania niepodległości 
po 123 latach niewoli, jedną z pierwszych 
i najważniejszych instytucji państwa, któ-
re powołano do istnienia, było Wojsko 
Polskie. Zarówno Naczelny Wódz Józef 
Piłsudski, jak i ówcześni ofi cerowie Woj-

ska Polskiego uznali, że w czasie pokoju i podczas wojny potrzebna 
jest stała, zorganizowana opieka duszpasterska. Potrzebni są kapelani, 
którzy będą towarzyszyć żołnierzom oraz kształtować ich sumienia do 
ofi arnej, pełnej poświęcenia służby sprawie pokoju i bezpieczeństwa 
naszej Ojczyzny.

Biskup Stanisław Gall rozpoczął swoją posługę w Wojsku Polskim 
już 9 lutego 1919 roku, w kilka dni po otrzymaniu papieskiej nominacji. 
Dał się poznać jako gorliwy pasterz, który najpierw spotkał się z kape-
lanami, a następnie odwiedził żołnierzy walczących na wielu frontach 
w obronie odrodzonego państwa polskiego. Zorganizował sieć parafi i 
wojskowych oraz przyczynił się do budowy wielu kościołów i kaplic 
garnizonowych. Zapisał się w historii duszpasterstwa wojskowego jako 
pasterz niezłomny, który bardziej słuchał Boga, aniżeli ludzi.

Tablice jubileuszowe będą pobudzać do wdzięczności wobec bisku-
pów polowych i księży kapelanów, którzy na przestrzeni stu lat służyli 
sprawie królestwa Bożego i Ojczyźnie ziemskiej. Potrafi li oni łączyć 

służbę Bogu ze służbą człowiekowi, wier-
ność ewangelicznym zasadom z wierno-
ścią złożonej przysiędze wojskowej. Jako 
kapłani, składali na ołtarzu chleb i wino, 
aby stawały się ciałem i krwią Chrystusa, 
a wielu z nich złożyło na ołtarzu Ojczy-
zny swoje zdrowie, a nawet życie, niosąc 
posługę duchową żołnierzom na polu 
walki. Podczas powstań i wojen ich hero-
iczna postawa była nagradzana medalami 
i orderami wojskowymi, w tym krzyżem 
Virtuti Militari. Spośród licznego grona 
kapelanów wojskowych kilku zostało do-
strzeżonych w szczególny sposób przez 
Kościół i ukazanych jako wzór świętości. 
Zostali zaliczeni w poczet błogosławio-
nych, wszak ich miłość bliźniego sięgnęła 
szczytów heroizmu. Duszpasterz mary-
narzy, bł. ks. kmdr ppor. Władysław Mie-
goń, po klęsce we wrześniu 1939 roku nie 
zostawił żołnierzy, ale dobrowolnie udał 
się z nimi do niewoli niemieckiej. Został 
zamęczony w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Błogosławiony o. Michał Czar-
toryski, dominikanin, uczestnik powsta-

Biskup polowy Józef Guzdek podczas Mszy św.
inaugurującej obchody stulecia Biskupstwa Polowego w Polsce
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„Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. (…) W owych 
dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo…” (por. Jr 33,14-16) – te słowa proroka słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym 
czytaniu z Księgi Jeremiasza. Potomkowie rodu Dawida zostali wybrani przez Boga, aby pośród nich spełniła się Jego obietnica. Zanim 
jednak narodził się Syn Boży, Zbawiciel świata, podejmowali wiele wysiłków, aby przygotować się na tę przełomową chwilę w dzie-
jach ludzkości. Jan Chrzciciel, ostatni z proroków Starego Przymierza, wołał: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. (…)
Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,2-3). Ten głos nie został zlekceważony. Wielkie rzesze przychodziły nad 
Jordan i pytały: „Co mamy czynić?”. Jan Chrzciciel wyjaśniał, że mają się nawrócić, podejmować dzieła miłosierdzia, żyć uczciwie i spra-
wiedliwie (por. Łk 3, 10-13). „Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie” (Łk 3,14).
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nia warszawskiego, miał powiedzieć: „Szkaplerza ze swej piersi nie 
zdejmę i rannego żołnierza nie zostawię”. Został rozstrzelany razem 
z rannymi powstańcami, a jego ciało spłonęło na stosie. Piękną kartę 
wierności żołnierzowi zapisali także księża kapelani, którzy zostali 
zamordowani w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie.

Tablice umieszczone w kościołach i kaplicach garnizonowych 
będą znakiem przypominającym sto lat posługi duszpasterskiej 
pośród żołnierzy i jednocześnie wzywającym księży kapelanów do 
dalszego towarzyszenia ludziom w mundurach oraz ich rodzinom. 
Wszyscy mamy świadomość tego, że na polu walki najważniejszy 
jest żołnierz – dobrze wyszkolony i uzbrojony. Ale to nie wystarczy! 
Konieczne są duch patriotyzmu oraz determinacja w obronie Oj-
czyzny. Do odnowy ducha i pogłębiania motywacji w dużym stop-
niu przyczynia się posługa duszpasterska kapelanów, którzy głosząc 
słowo Boże tak kształtują serca i umysły żołnierzy, aby byli zdolni 
do heroicznych postaw w służbie pokoju i wolności. Największe 
zwycięskie bitwy: pod Grunwaldem, pod Wiedniem, na przedpo-
lach Warszawy latem 1920 roku, pod Monte Cassino i w wielu in-
nych miejscach poprzedzała Msza święta i modlitwa wyruszających 
do boju rycerzy i żołnierzy. Biskupi polowi i księża kapelani przy-
pominali, że najwyższą miarą miłości jest ofi ara życia: „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13). Zadaniem kapelanów Ordynariatu Polowego nie 
jest obrona terytorium i granic naszej Ojczyzny z bronią w ręku, 
ale troska o takie kształtowanie sumienia każdego żołnierza, aby 
zachowując męstwo na polu walki, obce mu były przemoc, chęć 
nienawiści i odwetu. Po zakończonej bitwie nie ma już wroga – jest 
człowiek, którego godność należy uszanować.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Na progu tego wspaniałego jubileuszu pragnę wyrazić wdzięcz-

ność moim poprzednikom, arcybiskupom: Stanisławowi Gallowi 
i Józefowi Gawlinie, którzy pięknie zapisali się w sercach i umysłach 
polskiego wojska, jako dobrzy duszpasterze i znakomici organiza-
torzy, bliscy żołnierzowi w czasie pokoju i wojennej pożogi. Godny 

wdzięczności jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który po odzyska-
niu przez Polskę wolności i suwerenności, tworzył na nowo struktury 
Ordynariatu Polowego. Mam także we wdzięcznej pamięci zaangażo-
wanie w duszpasterstwo wojskowe biskupa Tadeusz Płoskiego, który 
zginął w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem.

Rozpoczynając świętowanie setnej rocznicy ustanowienia Biskup-
stwa Polowego, pragnę przede wszystkim przekazać wyrazy szczerej 
wdzięczności księżom kapelanom, pierwszym i najważniejszym po-
mocnikom każdego biskupa polowego. Słowa podziękowania kieruję 

do kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej, a także ofi -
cerów i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy otworzyli drzwi koszar dla 
Chrystusa i duszpasterskiej posługi. Dziękuję wszystkim, którzy dziś 
wspierają duszpasterstwo wojskowe. Podejmujmy wspólny wysiłek 
i życzliwą współpracę wokół najważniejszego celu, jakim jest dobro 
każdego żołnierza, niepodległość i bezpieczeństwo naszej umiłowa-
nej Ojczyzny.

Niech Maryja, Hetmanka Żołnierza Wojska Polskiego, wyprasza 
nam u Boga łaski na czas pogłębionej refl eksji i radosnego przeżywa-
nia jubileuszu setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego.

Z pasterskim błogosławieństwem.
+ Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Z
 okazji roku jubileuszu 100-lecia po-
wołania biskupstwa polowego w Pol-
sce Penitencjaria Apostolska udzieliła 

specjalnego odpustu, który można uzyskać 
za nawiedzenie Katedry Polowej, Bazyliki 
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, 
Kościoła garnizonowego pw. św. Agnieszki 
w Krakowie, Kościoła garnizonowego pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju 
w Bydgoszczy, Kościoła garnizonowego pw. 
św. Katarzyny w Toruniu, Kościoła garni-
zonowego pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Poznaniu, Kościoła garnizonowego 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdy-
ni, Kościoła garnizonowego pw. św. Jerze-
go w Łodzi, Kościoła garnizonowego pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Skierniewicach.

Odpustu zupełnego udziela się pod zwy-
kłymi warunkami wiernemu, który w trak-
cie trwania roku jubileuszowego (2.12.2018–
–24.11.2019) nawiedzi pobożnie wskazane 
powyżej kościoły w wybranym przez siebie 
dniu i tam weźmie udział w świętych ob-
rzędach, albo przynajmniej będzie modlić 
się do Boga w intencji dochowania przez 
Polskę wierności jej chrześcijańskiemu po-
wołaniu, powołań kapłańskich i zakonnych 
oraz w obronie instytucji rodziny chrześci-
jańskiej, a na zakończenie odmówi Modli-
twę Pańską i Wyznanie wiary, a także mo-
dlitwę do Bożej Rodzicielki Maryi.

Zwykłe warunki, jakie trzeba wypełnić, 
aby uzyskać odpust zupełny są następujące: 
spowiedź sakramentalna (po jednej sakra-
mentalnej spowiedzi można uzyskać wiele 

odpustów zupełnych, ale tylko jeden dzien-
nie) i brak przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, Komunia święta oraz modlitwa 
w intencjach Ojca Świętego (te dwa ostatnie 
warunki należy spełnić przy każdym odpu-
ście zupełnym). 

Chorzy oraz ci, którzy nie są w stanie 
nawiedzić wskazanych kościołów mogą 
uzyskać odpust zupełny, jeśli oderwą się od 
jakiekolwiek grzechu z intencją wypełnienia 
trzech wyżej wymienionych warunków, du-
chowo się złączą z obrzędami sprawowanymi 
w Kościołach Jubileuszowych ofi arując swoje 
prośby i cierpienia Miłosiernemu Bogu.

Na podstawie reskryptu
Penitencjarii Apostolskiej

OPRAC. KS. DR JAN DOHNALIK,
KANCLERZ KURII ORDYNARIATU POLOWEGO 

Odpust z okazji 100-lecia
biskupstwa polowego

Zadaniem kapelanów jest troska o kształtowanie 
sumienia każdego żołnierza, aby zachowując 
męstwo na polu walki, obce mu były przemoc, 
chęć nienawiści i odwetu. 



51-15 XII 2018  21/2018

Liturgiczny wymiar obchodów
Centralnym punktem obchodów będzie 

Msza św. sprawowana w katedrze polowej 
Wojska Polskiego 5 lutego 2019 r., a więc do-
kładnie w setną rocznicę ustanowienia Bi-
skupstwa Polowego w Polsce. Eucharystii 
przewodniczyć będzie Nuncjusz Apostolski 
w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który od-
czyta przesłanie Ojca św. Franciszka, a oko-
licznościowe kazanie wygłosi Prymas Polski 
abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. 
Podczas Mszy św. odsłonięta zostanie tablica 
upamiętniająca szczególną rolę, jaką wizytator 
apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius 
XI, odegrał podczas ustanowienia Biskupstwa 
Polowego w Polsce. Eucharystia odbędzie się 
z udziałem zaproszonych gości – Prezydenta 
RP, przedstawicieli Rządu i Parlamentu, władz 
wojskowych oraz innych służb mundurowych. 

Kolejną ważną datą w kalendarzu jubi-
leuszowych obchodów jest dzień 9 lutego
2019 r., w którym przypada setna rocznica 
objęcia urzędu przez abp. Stanisława Galla. 
W tym dniu dziękczynną Eucharystię spra-
wować będą księża kapelani, zarówno peł-
niący służbę, jak i pozostający w rezerwie 
czy w stanie spoczynku. W uroczystościach 
wezmą też udział obecni i emerytowani pra-
cownicy Kurii Ordynariatu Polowego.

Szczególny wymiar będą też miały przy-
szłoroczne rekolekcje oraz pielgrzymki woj-
skowe do Lourdes i na Jasną Górę, podczas 
których kapelani, wojsko, służby mundurowe 
będą dziękować za ostatnie sto lat w służbie 
Bogu i Ojczyźnie. Podczas jesiennych obrad 
Konferencji Episkopatu Polski, które odbędą 
się w Warszawie, przewidziana została Msza 
św. dziękczynna za stulecie Ordynariatu Po-

Medal pamiątkowy Setnej Rocznicy Powołania 
Biskupstwa Polowego w Polsce

Logo wydawnictw jubileuszowych

Co nas czeka w roku jubileuszowym?

5 lutego 2019 r. przypada setna rocznica utworzenia przez Stolicę Apostolską Biskupstwa Polowego w Polsce. 
Uroczystości związane z jubileuszem już się rozpoczęły. Miejmy nadzieję, że jest to dopiero początek całej serii 
wydarzeń, które pozwolą na nowo odkryć historię i znaczenie duszpasterstwa wojskowego w naszym kraju. 

lowego. W ciągu całego roku w parafi ach 
wojskowych podczas uroczystości, świąt jed-
nostek wojskowych, wizyt duszpasterskich bi-
skupa polowego i innych wydarzeń odbędą się 
ceremonie odsłaniania jubileuszowych meda-
lionów, upamiętniających to wydarzenie.

Konferencje naukowe
W ramach jubileuszu Ordynariat Polowy 

organizuje dwie konferencje naukowe na te-
mat posługi duszpasterskiej kapelanów. Pod 
auspicjami Międzynarodowej Konferencji 
Naczelnych Kapelanów Wojskowych odbę-
dzie się w Krakowie w dniach 28 stycznia–
–1 lutego 2019 r. spotkanie duszpasterzy woj-
skowych religii i Kościołów armii wchodzą-
cych w skład NATO. Konferencja odbędzie 
się pod hasłem „Między chwałą przeszłości 
a wyzwaniami przyszłości” i będzie okazją do 
wymiany doświadczeń duszpasterskich mię-
dzy kapelanami różnych wyznań. 

W maju w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej odbędzie się druga z planowanych 
konferencji naukowych. Poświęcona będzie  
posłudze duszpasterskiej wśród żołnie-
rzy Wojska Polskiego przez ostatnie sto lat. 
Oprócz tematów związanych z historią zo-
staną zarysowane problemy związane z przy-
szłością duszpasterstwa wojskowego i rolą 
kapelanów w siłach zbrojnych.

Wydawnictwa związane z jubileuszem
Jednym z materialnych śladów jubileuszu 

setnej rocznicy powołania Biskupstwa Po-
lowego w Polsce będzie szereg wydawnictw 
związanych z historią duszpasterstwa woj-
skowego w naszym kraju. 

Na początku przyszłego roku, we współ-
pracy z Wojskowym Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, pod redakcją ks. płk. SG Zbigniewa 
Kępy ukaże się książka „W służbie Bogu i Oj-
czyźnie”, zawierająca eseje na temat historii 
duszpasterstwa, dziejów kapelanów wojsko-
wych oraz miejsc związanych z Ordynariatem 
Polowym. Jak zapowiedział ks. Kępa wydany 
zostanie także zbiór dokumentów, które po-
zostawił po sobie bp Stanisław Gall. Przyszły 
rok to także czas, w którym ukażą się szkice 
historyczne z dziejów duszpasterstwa wojsko-
wego naszego redakcyjnego kolegi, Krzysztofa 
Burka. Będą to zebrane i opracowane teksty 
z „Naszej Służby”, opowiadające o historii 
Polski, Ordynariatu Polowego, a także Wojska 
Polskiego. 

Już niedługo 
w ręce czytel-
ników trafi  też
książka drugie-
go naszego au-
tora – Bogusława 
Szwedo, który w każdym z numerów naszego 
czasopisma zamieszcza sylwetkę kapelana 
wojskowego. Przez ostatnie dwa lata Bogu-
sław Szwedo pracował nad książką „Kapelani 
wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto 
biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego 
Wojska Polskiego”. Każdemu z życiorysów 
kapelańskich towarzyszy bogata bibliografi a, 
dlatego też książka będzie pomocna wszyst-
kim miłośnikom historii duszpasterstwa woj-
skowego.

Ordynariat Polowy we współpracy z re-
dakcją „Polski Zbrojnej” przygotował wyjąt-
kowy kalendarz z sylwetkami świętych, bło-
gosławionych, a także biskupów polowych, 
duszpasterzy i kapelanów. Oprócz tego ukażą 
się tradycyjne kalendarze Ordynariatu Polo-
wego: ścienny i kieszonkowy.

Filateliści już mogą powoli zacierać ręce. 
W serii „Mój znaczek”, pojawił się nowy blo-
czek z wizerunkami biskupów polowych, 
katedrą oraz pastorałem bp. Stanisława Gal-
la. Planowana jest wystawa plenerowa w Ła-
zienkach Królewskich. Rok jubileuszowy to 
także okazja do tego, by wysłuchać utworów 
muzycznych przygotowanych specjalnie na 
tę wyjątkową rocznicę. Dzięki Wydawnictwu 
Caritas Ordynariatu Polowego ukazał się al-
bum muzyczny „Dni Chwały. Pieśni patrio-
tyczne i religijne” z utworami ofi arowanymi 
specjalnie na ten jubileusz (szerzej o tym wy-
dawnictwie pisaliśmy w nr. 19 „Naszej Służ-
by”). Jak widać przyszły rok będzie obfi tował 
w wiele inicjatyw wydawniczych. 

W związku z jubileuszem biskup polowy 
postanowił ustanowić medal „W służbie Bogu 
i Ojczyźnie” w formie pamiątkowej oraz od-
znaczenia (I i II klasy). Odznaczeni medalem 
I i II klasy zostaną wpisani do Pamiątkowej 
Księgi Jubileuszu Setnej Rocznicy Powołania 
Biskupstwa Polowego. Medale będą nadawa-
ne przez biskupa polowego za szczególne za-
sługi dla duszpasterstwa wojskowego i służb 
mundurowych, a także za wybitne dokona-
nia dla Narodu Polskiego oraz osobom, które 
swoją działalnością i współpracą pomagają 
Ordynariatowi w realizacji jego misji.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI
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N
a początku Mszy św. bp Guzdek 
podkreślił, że tegoroczny Adwent 
jest szczególnym dla wiernych die-
cezji wojskowej z uwagi na stulecie 

powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.
W homilii Biskup Polowy przypomniał, 

że jedną z trosk Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego oraz dowódców odradzającej 
się po okresie zaborów armii polskiej było 

zorganizowanie służby duszpasterskiej, któ-
rej kapelani towarzyszyliby i kształtowali 
żołnierskie sumienia do ofi arnej służby spra-
wie bezpieczeństwa Ojczyzny. – Służba dusz-
pasterska została stworzona po to, aby dbać 
o wartości duchowe żołnierzy, aby te warto-
ści rozwijać. Ówcześni dowódcy rozumieli, 
że choć potrzebna jest siła miecza, to jeszcze 
ważniejsza jest siła ducha. Bo jeśli nie ma 
ducha patriotyzmu, nie ma tego ducha, któ-
ry każe człowiekowi złożyć najwyższą ofi arę 

Rozpoczęliśmy rok jubileuszowy
Inauguracja obchodów setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 2 grudnia Mszy św. w katedrze polowej Wojska Polskiego, podczas której odbyła się inauguracja 
jubileuszu setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce. Podczas Eucharystii poświęcony został medalion pamiątkowy, który 
zostanie wmurowany w ściany katedry 5 lutego, podczas centralnej uroczystości obchodów jubileuszowych. 5 lutego 1919 r. papież Benedykt 
XV powołał do istnienia Biskupstwo Polowe w Polsce – strukturę kościoła dla żołnierzy Wojska Polskiego.

na ołtarzu Ojczyzny, nie ma nadziei na bez-
pieczne jutro – mówił bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy przypomniał po-
stać bp. Stanisława Galla, który 5 lutego 1919 r.
został mianowany przez papieża Benedykta 
XV, biskupem Wojsk Polskich. – Pierwszy Bi-
skup Polowy zapisał się jako wytrawny dusz-
pasterz i organizator. W pierwszych miesią-
cach swojej posługi spotkał się ze wszystkimi 
kapelanami stawiając jasno wymagania tym, 
którzy mają towarzyszyć polskiemu żołnie-
rzowi. Wielokrotnie udawał się także na spo-
tkania z żołnierzami, którzy strzegli granic 
odrodzonego państwa polskiego. Ponadto 
erygował ponad 70 parafi i wojskowych oraz 
zabiegał o budowę kościołów i kaplic garni-
zonowych – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że 
rozpoczynający się w Ordynariacie Polo-

wym rok jubileuszowy jest okazją do wyra-
żenia wdzięczności poprzednim biskupom 
polowym oraz kapelanom, którzy w okresie 
ostatnich stu lat towarzyszyli żołnierzom 
z posługą duchową. Przypomniał postacie 
kapelanów, ogłoszonych przez Kościół błogo-
sławionymi: bł. ks. kmdr. ppor. Władysława 
Miegonia, męczennika Dachau, który wraz 
ze swoimi żołnierzami poszedł do niewoli 
niemieckiej oraz o. Michała Czartoryskiego, 
dominikanina, rozstrzelanego razem z ran-

nymi powstańcami warszawskimi. Dodał, że 
także i dziś kapelani towarzyszą żołnierzom 
w ich służbie nie tylko w kraju, ale i na mi-
sjach pokojowych.

Nawiązując do rozpoczynającego się tego 
dnia Adwentu przypomniał, że jest on okre-
sem oczekiwania na przyjście Jezusa Chry-
stusa. – Czuwajcie, abyście nie stracili tego, co 
zyskujecie w wymiarze duchowym. Czuwaj-
cie, abyście nie stracili tego, co najcenniejsze – 
wolność i niepodległość. Potrzebni są żołnie-
rze – stróże naszego domu ojczystego a także 
księża kapelani, którzy strzegą i pielęgnują du-
cha patriotyzmu i postawę wierności złożonej 
przysiędze wojskowej. Zachęcam wszystkich 
do modlitwy za naszą Ojczyznę. Służmy jej 
pracą w czasie pokoju, ale bądźmy też czujni 
na wszelkie zagrożenia i gotowi stanąć do wal-
ki w obronie naszej wolności – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny biskupa polo-
wego, ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz 
katedry polowej, ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
notariusz kurii Ordynariatu Polowego i ks. kpt. 
Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego.

We Mszy św. uczestniczyli wierni diecezji 
wojskowej oraz liczna grupa harcerzy ZHP 
z 40 Harcerskiej Drużyny Spadochronowej 
im. Batalionu „Parasol” z Bierunia.

W czasie liturgii bp Guzdek poświę-
cił medalion, który zostanie wmurowany 
w ściany katedry. Wyjaśnił, że w ciągu naj-
bliższego roku w kościołach garnizonowych 
będą umieszczane medaliony pamiątkowe, 
przypominające o stu latach posługi bisku-
pów polowych oraz kapelanów wojskowych 
wśród żołnierzy.

Medalion, wykonany z brązu, przedsta-
wia pastorał pierwszego biskupa polowego
– Stanisława Galla w otoczeniu pięciu herbów 
kolejnych ordynariuszy wojskowych. W oto-
ku umieszczony jest napis: „1919 * SETNA 
ROCZNICA POWOŁANIA BISKUPSTWA 
POLOWEGO W POLSCE 2019 * W SŁUŻ-
BIE BOGU I OJCZYŹNIE”.

Centralne uroczystości związane z obcho-
dami setnej rocznicy powołania Biskupstwa 
Polowego w Polsce odbędą się w lutym przy-
szłego roku.
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W
 niedzielę 2 grudnia, w Garnizonie Elbląg rozpoczęto Rok 
Jubileuszowy związany z setną rocznicą ustanowienia Bi-
skupstwa Polowego Wojsk Polskich. Uroczystej Mszy św. 
przewodniczył ks. mjr Sebastian Piekarski, kapelan Wielo-

narodowej Dywizji Północny Wschód.
Ks. Piekarski odczytał okolicznościowy list Biskupa Polowego Woj-

ska Polskiego, a na zakończenie Eucharystii przybliżył historię utwo-
rzenia Biskupstwa Polowego Wojska Polskiego, żołnierzom koalicji, 
którzy służą w dowództwie wielonarodowej dywizji, w naszym kraju. 
Następnie została poświęcona tablica upamiętniająca to historyczne 
wydarzenie, a wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali dziękczynne: 
Te Deum laudamus…

Ksiądz kapelan zawierzył Hetmance Żołnierza Polskiego, duszpa-
sterstwo żołnierzy oraz rodzin wojskowych. Na zakończenie tej uroczy-
stości żołnierze z dowództwa wielonarodowej dywizji spotkali się u ka-
pelana na kawie, gdzie wspólnie wspominano czasy odradzającego się 
w latach 90-tych duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

MARZENA SZELĄG

M
szą św. w pierwszą niedzielę ad-
wentu rozpoczęto w Garnizonie 
Siedlce obchody stulecia biskup-
stwa polowego w Polsce. Podczas 

Eucharystii sprawowanej przez ks. płk. Piotra 
Gibasiewicza, proboszcza parafi i i ks. kmdr. 
Krzysztofa Pietrzniaka odsłonięto i pobłogo-
sławiono pamiatkowy medalion.

Podczas Mszy św. został również odczy-
tany list biskupa polowego Józefa Guzdka 
zawierający przesłanie z okazji inauguracji 
jubileuszu setnej rocznicy ustanowienia Bi-
skupstwa Polowego w Polsce.  

Te Deum w Elblągu

Czas dziękczynienia w Siedlcach

Inauguracja obchodów setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce
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W Mszy św. uczestniczyli żołnierze Garnizonu Siedlce wraz z do-
wódcami oraz rodzinami, a także emeryci, kombatanci oraz zapro-
szeni goście. Eucharystię uświetniła Orkiestra Wojskowa Garnizonu 
Siedlce pod batutą kapelmistrza kpt. Dariusza Kaczmarskiego. Była 
to podniosła uroczystość dla wszystkich wiernych szczególnie dla 
społeczności wojskowej. „Niech będzie to dla nas wszystkich czas 
dziękczynienia Bogu za wszelkie dary i łaski, które spłynęły na ludzi 
w mundurach i ich rodziny oraz naszą Ojczyznę” – powiedział na 
zakończenie Mszy św. proboszcz parafi i.

KS. PŁK PIOTR GIBASIEWICZ
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B
p Józef Guzdek podziękował ks. 
płk. Januaremu Wątrobie za jego 
ośmioletnią posługę na tym sta-
nowisku. Podkreślił, że ks. Wątro-

ba będzie zaangażowany w przedsięwzięcia 
związane z rozpoczętym w minioną niedzielę 
jubiluszem setnej rocznicy powołania Bi-
skupstwa Polowego w Polsce. Ordynariusz 
wojskowy wręczył ks. płk. Radziszewskiemu 
dekret informujący o wyznaczeniu go na sta-
nowisko wikariusza generalnego.

Ks. płk Bogdan Radziszewski ma 52 lata. 
Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca
1991 r. w miejscowości Rudka z rąk pierwsze-
go biskupa drohiczyńskiego śp. Władysława 
Jędruszuka wraz z sześcioma innymi absol-

2 grudnia, w pierwszą niedzielę ad-
wentu w kościele garnizonowym
pw. Najświętszego Imienia Maryi 
w Sulechowie, ks. mjr Tomasz Sze-

fl iński przewodniczył Mszy św. z okazji in-
auguracji jubileuszu setnej rocznicy utwo-
rzenia Biskupstwa Polowego w Polsce oraz 

wentami drohiczyńskiego semi-
narium. Było to jedenaście dni po 
erygowaniu przez św. Jana Paw-
ła II diecezji drohiczyńskiej. Jako 
wikariusz pracował w parafi ach 
diecezji drohiczyńskiej: Matki 
Bożej z Góry Karmel w Bielsku 
Podlaskim, Topczewie, Wniebo-
wzięcia NMP w Węgrowie, Ko-
rytnicy i Miłosierdzia Bożego w Sokołowie 
Podlaskim.

Do Ordynariatu Polowego przyszedł z die-
cezji drohiczyńskiej w 2000 r. Jest kanonikiem 
gremialnym Kapituły Katedralnej Ordynaria-
tu Polowego w Polsce. Ks. Radziszewski pełni 
posługę kapelana Dowództwa Generalnego 

zbliżającego się Święta Wojsk 
Rakietowych i Artylerii Wojska 
Polskiego.

Podczas Eucharystii od-
czytano list Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego Józefa Guzd-
ka. Na zakończenie uroczystej 

Mszy św. kapelan po-
błogosławił oraz uro-
czyście odsłonił tablicę 
jubileuszową upamięt-
niającą setną rocznicę 
utworzenia Biskupstwa 
Polowego.

Podczas Eucharys-
tii popłogosławiono także 
fi gurkę świętej Barbary – patronki arty-
lerzystów. – Powierzając się patronce 
artylerzystów prosimy o wstawiennic-
two i opiekę u Ojca Niebieskiego, zazna-
czył ks. mjr Szefl iński. Dodał również, 
że przy patronce artylerzystów zawsze 
będzie paliła się świeca, kiedy żołnierze
5 Pułku Artylerii będą wykonywali za-

Nowy wikariusz generalny 
biskupa polowego

Sulechów – odsłonięcie tablicy

Ks. płk Bogdan Radziszewski został powołany z dniem 3 grudnia przez biskupa 
polowego Józefa Guzdka na nowego wikariusza generalnego biskupa polowego. 
Ks. płk Radziszewski zastąpił na tym stanowisku ks. płk. Januarego Wątrobę, 
który wkrótce żegna się z mundurem.

Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 2014 r. pełni 
posługę proboszcza parafi i wojskowej pw. 
w. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej. Jak 
zapowiedział bp Guzdek ks. Radziszewski bę-
dzie na razie łączył funkcje proboszcza i wika-
riusza generalnego biskupa polowego.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

dania bojowe i strzelania artyleryjskie na po-
ligonach.

W Mszy św. uczestniczyli: ppłk Artur Da-
nielski, Szef Sztabu 5 Pułku Artylerii, ofi ce-
rowie, podofi cerowie, żołnierze, pracownicy 
resortu Obrony Narodowej, ich rodziny, oraz 
licznie zebrani wierni.

ST. CHOR. SZTAB. TOMASZ RYBARCZYK
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żołnierza, aby obce były mu nienawiść, chęć 
zemsty i odwetu – mówił Biskup. Jednocze-
śnie podziękował kapelanom za ich ofi arną 
posługę oraz wyraził uznanie wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do odbudowy duszpaster-
stwa wojskowego po przemianach w 1989 r.
– Dziękuję za zrozumienie idei i wpieranie 
duszpasterstwa wojskowego – powiedział.

Bezpośrednio po liturgii słowa nastąpił 
obrzęd poświęcenia kościoła i ołtarza. Na 
początku ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii 
Polowej odczytał akt o poświęceniu kościoła, 
a uroczystego podpisania dokumentu doko-
nali ks. płk Piotr Majka, ks. płk Bogdan Radzi-
szewski oraz gen. bryg. Andrzej Danielewski, 
przewodniczący Rady Parafi alnej. Następnie 
Biskup Polowy zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego i liturgicznego dokonał poświę-
cenia świątyni i ołtarza.

Przed udzieleniem błogosławieństwaOr-
dynariusz Wojskowy wręczył ks. płk. Bog-
danowi Radziszewskiemu i ks. płk. Piotrowi 
Majce medale „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, 
dziękując im raz jeszcze za trud włożony 
w budowę i wykończenie tak pięknej świąty-
ni. Odznaczony tym medalem został również 
gen. bryg. Andrzej Danielewski oraz Artur 
Delegacz, nadleśniczy Nadleśnictwa Drew-
nica. Następnie przedstawiciele parafi an 
podziękowali Ordynariuszowi Wojskowemu 
za przewodniczenie Eucharystii, wygłoszone 
słowo oraz dokonanie obrzędu poświęcenia 
kościoła parafi alnego.

DAWID LIPIŃSKI
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2 
grudnia podczas Mszy św.biskup po-
lowy Józef Guzdek poświęcił kościół 
garnizonowy w Warszawie-Wesołej 
oraz znajdujący się w nim ołtarz. Eu-

charystię koncelebrowali kapłani z sąsiednich 
parafi i Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordy-
nariatu Polowego, m. in. ks. Bogdan Radzi-
szewski, proboszcz parafi i, ks. płk January Wą-
troba, wikariusz generalny, ks. Jan Dohnalik, 
kanclerz kurii Ordynariatu Polowego, ks. płk 
SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii i rzecz-
nik Ordynariatu Polowego, ks. kpt. Mar-
cin Janocha, sekretarz biskupa polowego,
ks. płk Piotr Majka, ks. płk rez. Zenon Surma 
i ks. Marian Chalicki SDB. 

– Rok 2018 obfi tował w wiele ważnych dla 
naszej parafi i rocznic. W kwietniu, przeżywa-
liśmy 10. rocznicę rozpoczęcia budowy naszej 
świątyni, w lipcu przeżywaliśmy 25. roczni-
cę erygowania parafi i, a w październiku 40. 
rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową patrona 
naszej parafi i, św. Jana Pawła II. W listopadzie 
świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania nie-
podległości, a pierwszą niedzielę Adwentu, 
w Ordynariacie Polowym inaugurujemy uro-
czyste obchody setnej rocznicy ustanowienia 
Biskupstwa Polowego – powiedział ks. Radzi-
szewski na początku Eucharystii.

Liturgię słowa przygotowali parafi anie, 
a Ewangelię odczytał ks. Marian Chalicki, sale-
zjanin posługujący na co dzień w bazylice Naj-
świętszego Serca Jezusowego na warszawskiej 
Pradze-Północ, który wygłosił rekolekcje po-
przedzające uroczystość poświęcenia kościoła. 

– Żyjemy w świecie wartości duchowych 
i materialnych. Są one konieczne w naszym 
życiu. Słowo „dom” jest synonimem człowie-
ka szczęśliwego – powiedział bp Guzdek roz-
poczynając homilię. Wskazał, że dom to efekt 
ciężkiej pracy i pomnażania talentów, które 
są darami od Boga. Podkreślił jednak, że sam 
dom materialny nie wystarczy. Dom pozba-
wiony „duszy” nie będzie źródłem szczęścia. 
Będą to tylko cztery ściany i dach. – Trzeba 
niemałego wysiłku, aby dom miał „duszę” 
– zaznaczył. Odniósł się również, do rozpo-
czynającego się okresu Adwentu – czasu ra-
dosnego oczekiwania na przyjście na świat 
Pana Jezusa, podkreślając, że nie wystarczy 
posiąść wartości duchowe i materialne, nale-

Poświęcenie kościoła
garnizonowego w Warszawie-Wesołej

– Mądry jest ten człowiek, który zabiega o wartości duchowe i materialne, i jednocześnie jest czujny, aby ich nie stracić  – powiedział
w homilii biskup polowy Józef Guzdek podczas uroczystości poświęcenia kościoła pw. św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej. Po zakoń-
czonej liturgiiOrdynariusz Wojskowy odznaczył medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ks. płk. Bogdana Radziszewskiego i ks. płk. Piotra 
Majkę – budowniczych kościoła w Warszawie-Wesołej. 

ży jeszcze być czujnym, aby ich nie stracić. Ta 
troska dotyczy zarówno dóbr materialnych, 
jak i duchowych. 

– Na początku Adwentu Chrystus wzywa 
nas słowami:„czuwajcie”oraz „nawracajcie się”, 
czyli wzmocnijcie waszego ducha – powiedział, 
przypominając jednocześnie, że w innym miej-
scu Ewangelii Chrystus powiedział, że nie jest 
znana godzina przyjścia Syna Bożego. 

– Ordynariusz Wojskowy, nawiązując do 
historii Polski, przypomniał, że w roku setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości, dzięku-
jemy Bogu i ludziom za to, że po 123 latach 
zaborów, nasza Ojczyzna powróciła na mapę 
Europy. 

– Nasi „bezdomni” rodacy odzyskali „dom”, 
Ojczyznę. W krótkim czasie uczynili wiele, 
aby zagospodarować przestrzeń odzyskanej 
wolności. Podjęli wiele wysiłków, aby ojczysty 
dom odpowiednio urządzić. Jednocześnie za-
troszczyli się o jego bezpieczeństwo – powie-
dział kaznodzieja, nawiązując do pierwszego 
sprawdzianu odrodzonej Polski,jakim była 
wojna polsko-bolszewicka w 1920 r. 

Biskup Polowy podkreślił, że „nie wystar-
czy siła miecza. Do zwycięstwa potrzebna jest 
siła ducha”. – Żołnierzowi powinien zawsze 
towarzyszyć kapelan. Na polu walki wlewa 
on nadzieję w jego serce i motywuje do he-
roizmu, nawet za cenę przelanej krwi i odda-
nego życia. Nierzadko zdarzało się, że udzie-
lając rannemu żołnierzowi ostatniej posługi 
duchowej, przeprowadzał go na wieczną war-
tę. W czasie pokoju zaś tak kształtuje serce 
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Wkroczenie Legionów do Warszawy 
1 grudnia 1916 r. do Warszawy wkroczyły 

trzy pułki II Brygady Legionów. Było to wyda-
rzenie historyczne: po raz pierwszy od czasu 
powstania listopadowego Warszawa ujrzała 
polskie wojsko. Wymowę tego dnia zapowia-
dał pełen patosu rozkaz gen. Józefa Hallera, 
dowódcy II Brygady Legionów „Przed nami 
we mgle spowita kolumna Zygmunta. Za chwi-
lę wmaszerujemy do Warszawy! Sen pokoleń, 
sen największych duchów w Narodzie przez 
lata niewoli za chwilę się spełni (…) W pa-
miętny dzień listopadowy wstępujemy z biją-
cemu sercem w mury stolicy, co przez stulecie 
trwała w zmaganiach z najeźdźcą, w rocznicę 
86-ą podjęcia przez ostatnie wojsko polskie 
walki z Moskwą o wyzwolenie”.

Był łuk triumfalny w Alejach Jerozolim-
skich koło dworca kolei warszawsko-wiedeń-
skiej, powitalne przemówienia, przemarsz na 
plac Saski, gdzie odbyła się defi lada, kolejne 

mowy, okrzyki „Niech żyje wolna, niepodległa 
Polska!”; orkiestry wojskowe zagrały „Mazur-
ka Dąbrowskiego” i „Boże, coś Polskę”, przy 
jednej z bram triumfalnych legionistów witali 
sędziwi weterani powstania styczniowego…

W niedzielę 5 grudnia 1916 r. legioniści 
wypełnili obszerne wnętrze kościoła pw. Świę-
tego Krzyża. Mszę św. w ich intencji odprawił 
ks. kapelan Józef Panaś, weteran żołnierskich 
dróg II Brygady Legionów, kampanii karpac-
kiej, bukowińskiej, wołyńskiej – uczestnik bi-
twy pod Kostiuchnówką. 

Mam już nawet fisharmonium
Ogłoszenie przez monarchów Niemiec i Austro-Wegier aktu 5 listopada 1916 r. na mocy którego miało zostać utworzone niepodległe państwo 
polskie,  pozostające w sojuszu z obydwoma mocarstwami, stanowiło krok na drodze ku Niepodległej. Choć proklamacja ta motywowana 
była pragmatycznymi celami: nadzieją na pozyskanie z terenów powołanego do życia Królestwa Polskiego nowych źródeł potrzebnego na 
froncie rekruta, niosła istotne novum: złamana została antypolska współpraca trzech zaborców. Akt ten stworzył również sytuację, w której 
rozpoczął się nowy rozdział dziejów warszawskiej świątyni – dziś katedry polowej Wojska Polskiego.   

Kartki z dziejów Katedry Polowej Wojska Polskiego 

Na szlaku wjazdów cara 
Kilka dni później, 10 grudnia, ks. Panaś 

zwrócił się do niemieckich władz okupacyj-
nych z prośbą o przydzielenie kościoła, który 
mógłby służyć legionistom, stacjonowało ich 
w Warszawie ok. 5 tys. Wskazał na kościół 
przy ul. Długiej, stanowiący własność pijarów, 
zakonu którego charyzmatem było nauczanie 
i wychowywanie młodzieży. Po stłumieniu 
powstania listopadowego zaborcze władze 
rosyjskie nakazały zakonnikom opuścić klasz-
tor, a świątynię zakonną przekazać Cerkwi 
prawosławnej. Była to kara za wspomaganie 
powstania listopadowego. Zakonnicy oddali 
wtedy na powstańcze szpitalne swoje budynki 
szkolne, ponad dwudziestu kleryków i ojców 
czynnie wsparło powstanie. 

Odchodząc z ul. Długiej zakonnicy zabrali 
ze sobą wsławiony łaskami wizerunek Matki 
Bożej Łaskawej (w 1968 r. ustanowionej przez 
Ojca Świętego Pawła VI Patronką Warszawy). 

Znalazł swe nowe miejsce w prze-
kazanym pijarom dawnym kościele 
jezuickim przy ul. Świętojańskiej. 

Kościół pijarski został przero-
biony na cerkiew, przystosowany 
do wymogów liturgii prawosław-
nej. Zlokalizowany był w centrum 
najważniejszej i najruchliwszej 
wówczas części miasta, na szlaku 
ofi cjalnych wjazdów cara do War-
szawy. Kościół, noszący do tej pory 
wezwanie Matki Bożej Zwycięskiej 
i świętych Pryma i Felicjana, otrzy-
mał wezwanie nowe – Świętej Trój-
cy. Został soborem (katedrą) nowo 
powstałej w 1834 r. prawosławnej 

diecezji warszawskiej. Poświęcenie świątyni 
(w 1837 r.) obchodzono nader uroczyście, 
m.in. na placu Krasińskich odbyła się wielka 
wojskowa parada. Na wieżach uwieńczonych 
cebulastymi kopułkami zawisły dzwony odla-
ne z dziesięciu armat, które w 1831 r. służy-
ły powstańcom listopadowym. Dla ludności 
Warszawy świątynia ta, odebrana prawowitym 
właścicielom, była traktowana jako symbol ro-
syjskiego samodzierżawia (tak jak wzniesiony 
w 1912 r. sobór św. Aleksandra Newskiego na 
placu Saskim). Z chwilą wybuchu powstania 

styczniowego Rząd Narodowy postanowił 
wręcz wysadzić ją w powietrze. Jednak zamysł 
ten nie powiódł się. 

W czasie Wielkiej Wojny (1914–1918), po 
klęsce w bitwie pod Gorlicami, Rosjanie latem 
1915 r. opuścili Królestwo Polskie. 5 sierpnia 
zakończyła się ewakuacja z Warszawy wojska 
i rosyjskiego i ludności cywilnej, w przeważa-
jącej mierze prawosławnej. Był to kres zaboru 
rosyjskiego. Tego samego do Warszawy we-
szły oddziały niemieckie.

„Robota wrzała od kilku dni” 
Starania podjęte przez ks. Panasia zostały 

uwieńczone sukcesem. Opuszczona prawo-
sławna cerkiew katedralna została przekaza-
na duszpasterstwu legionowemu. 6 stycznia 
z upoważnienia Konsystorza (Kurii) Archi-
diecezji Warszawskiej ks. Panaś dokonał re-
koncyliacji kościoła (tj. obrzędu przywróce-
nia jego charakteru sakralnego).

Zanim to się stało, „robota wrzała tu od kil-
ku dni. Kompania techniczna usunęła najpierw 
olbrzymie i wspaniałe carskie wrota projek-
towane przez samego cara Mikołaja I, tudzież 
boczne ikonostasy przedstawiające różnych 
rosyjskich świętych z domu Romanowych. Na-
stępnie za pomocą prymitywnych narzędzi jak 
piła, siekiera, młotek ustawiamy wielki ołtarz, 
wyzyskując olbrzymi, a bardzo ładny obraz 
Świętej Trójcy, który znajdował się za carskim 
wrotami. Do przeniesienia tego obrazu w górę 
musieliśmy specjalnie zakładać blok nad skle-
pieniem kościoła. Ponieważ ofi arność publicz-
na na urządzenie tego kościoła jest dość duża, 
więc mam nadzieję, że w krótkim czasie potra-
fi ę kościół jako tako urządzić. Mam już dlań 
nawet fi sharmonium” – tak ks. Panaś relacjo-
nował tamte wydarzenia (ks. Józef Panaś, Pa-
miętnik kapelana Legionów Polskich, Warszawa 
2015). Dzień 6 stycznia 1917 r. – rekoncyliacja 
świątyni przy ul Długiej – wypadł w sobotę. 
Możemy mieć pewność, że następnego dnia, 
7 stycznia, w tej przywróconej do katolickiego 
kultu świątyni została odprawiona pierwsza 
niedzielna Msza św. dla polskich legionistów. 
Rozpoczęła nowy rozdział swych dziejów
– wieczernika polskich żołnierzy. 

JĘDRZEJ ŁUKAWY
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Urodził się 31 sierpnia 1902 r. w Czusowie 
koło Miechowa, jako syn Adolfa, ziemianina 
i Marii z d. Dunin-Borkowskiej. W 1920 r. 
zdał maturę w VII Gimnazjum we Lwowie. 
W lipcu 1920 r. ochotniczo wstąpił do Woj-
ska Polskiego. Został skierowany do szkoły 
rekruckiej 8 pułku ułanów w Rakowicach 
pod Krakowem. W sierpniu 1920 r. wyje-
chał na front bolszewicki. Jako jeszcze nie-
doświadczony ułan był w odwodzie w czasie 
słynnej bitwy pod Komarowem stoczonej
31 sierpnia 1920 r. z I Armią Konną Siemio-
na Budionnego, największej bitwie kawalerii 
w Europie od 1813 r.

W grudniu 1920 r. podjął studia na Wy-
dziale Prawa i Umiejętności Politycznych 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
W 1922 r. przeniósł się do Poznania, gdzie 
kontynuował studia na Wydziale Prawno-
Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. 
W 1926 r. podjął studia w Arcybiskupim Se-
minarium Duchownym w Poznaniu. 3 paź-
dziernika 1927 r. wstąpił do Zakonu Ojców 
Dominikanów, przyjmując imię zakonne In-
nocenty. Po odbyciu nowicjatu w Krakowie,
4 października 1928 r. złożył profesję zakon-
ną. W tym samym miesiącu wyjechał na stu-
dia w katolickim Uniwersytecie we Frybur-
gu. W 1931 r. uzyskał doktorat z fi lozofi i na 
podstawie rozprawy Die Lehre vom Ding an 
sich bei Moritz Staszewski. Studia teologiczne 
podjął na Papieskim Instytucie Międzynaro-
dowym „Angelicum” w Rzymie. 26 czerwca 
1932 r. przyjął święcenia kapłańskie w bazy-
lice pw. Świętego Jana na Lateranie. W mar-
cu 1934 r. uzyskał na „Angelicum” doktorat 
z teologii na podstawie rozprawy De cognitio-
ne existentiae Dei per viam causalitatis relate 
ad fi dem catholicam.

W 1934 r. został wykładowcą logiki 
w „Angelicum”. Współpracował z polskimi 
logikami ze szkoły lwowsko-warszawskiej 
oraz publikował w polskich periodykach na-
ukowych. W 1936 r. był jednym z założycieli 
tzw. Koła Krakowskiego – grupy fi lozofi cznej 
stawiającej sobie za cel odnowienie tomizmu 
poprzez zastosowanie narzędzi logiki mate-
matycznej; grupa ta stała się liczącym w świe-

cie ośrodkiem myśli fi lozofi cznej i logicznej.
14 marca 1938 r. habilitował się z fi lozofi i 

chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie 
pracy Z historii logiki zadań modalnych. Od 
1938 r. wykładał na tym wydziale jako docent 
prywatny fi lozofi i chrześcijańskiej. W 1939 r. 
razem dominikaninem, o. Andrzejem Gmu-
rowskim, założył i redagował kwartalnik 
„Polski Przegląd Tomistyczny”.

We wrześniu1939 r. jako cywil uczestni-
czył w obronie Warszawy. 5 września 1939 r.
opuścił stolicę, udając się na wschodnie te-
reny Polski. W połowie września został ka-
pelanem resztek 80 pułku piechoty, który 
wchodził w skład Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej „Polesie”. Od 2 do 6 października 
1939 r. uczestniczył w bitwie pod Kockiem. 
Po kapitulacji grupy generała franciszka 
Kleeberga dostał się do niewoli niemieckiej, 
z której uciekł. Dotarł do Kielc, skąd wyje-
chał do Krakowa.

6 listopada 1939 r. uniknął aresztowania 
podczas słynnej akcji niemieckiego gestapo 
„Sonderaktion Krakau”, skierowanej prze-
ciwko profesorom i wykładowcom Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Przyszedł do gmachu 
Collegium Novum już po rozpoczęciu aresz-
towań. Udało mu się wyjechać z Krakowa 
o dotrzeć do Rzymu. Przez krótki okres wy-
kładał w „Angelicum”. W grudniu 1939 r. 
został sekretarzem Komitetu dla Ratowania 
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
aresztowanych przez Niemców w Krakowie 
i więzionych w KL Sachsenhausen.

W maju 1940 r. przybył do Francji. Po jej 
kapitulacji dotarł do Wielkiej Brytanii. Został 
mianowany ofi cerem oświatowym jednostek 
polskich w Szkocji. Jednocześnie prowadził 
wykłady z logiki i historii fi lozofi i na Uni-
wersytecie Edynburskim i w polskiej Wyższej 
Szkole Wojennej w Eddleston. Co miesiąc 
wydawał własnym sumptem broszury pod 
ogólnym tytułem „Nauka Chrystusowa”. Bi-
skup Polowy WP Józef Gawlina w liście do 
Prymasa Augusta Hlonda pisał: „Poczuwam 
się do obowiązku wyrazić swoje gorące zado-
wolenie z pilnej, ofi arnej i ideowo katolickiej 
pracy ks. Bocheńskiego. Jestem pełen dla nie-
go uznania”.

16 lutego 1944 r. został zaprzysiężony 
i mianowany przez biskupa Józefa Gawlinę 
kapelanem do specjalnych zleceń. 11 maja 
1944 r. obaj dotarli pod Monte Cassino.
12 maja asystował biskupowi Gawlinie, który 
w namiocie przy ołtarzu polowym, tuż przed 
rozpoczęciem natarcia, o godzinie 1.15 od-
prawił Mszę Świętą w intencji zwycięstwa. 
Od 17 lipca 1944 r. był szefem Biura Prasowe-

go Biskupa Polowego Wojska Polskiego i kie-
rownikiem Wydawnictw Religijnych 2 Kor-
pusu”. Był redaktorem tygodnika religijnego 
„W Imię Boże” i „Biuletynu Wewnętrznego 
Biskupa Polowego Wojsk Polskich”. 1 lipca 
1944 r. został mianowany kapelanem Polskiej 
Komendy Placu w Rzymie. Był również dzie-
kanem kapelanów alianckich miasta Rzym.

W 1945 r. został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym fi lozofi i na Wydziale Filo-
zofi i Uniwersytetu we Fryburgu. Wykładał 
historię fi lozofi i XX wieku i historię fi lozofi i 
nowożytnej. W 1948 r. został mianowany pro-
fesorem zwyczajnym fi lozofi i i objął Katedrę 
Historii Filozofi i Nowożytnej i Współczesnej. 
W latach 1950–1952 był dziekanem Wydziału 
Filozofi i. W latach 1964–1966 pełnił funkcję 
rektora fryburskiego Uniwersytetu. Wykładał 
gościnnie jako visiting professor na dwunastu 
uniwersytetach Europy, obu Ameryk i Afry-
ki. Otrzymał pięć doktoratów honorowych. 
Był promotorem 39 rozpraw doktorskich na 
uniwersytetach w Rzymie i we Fryburgu.

W 1958 r. założył Instytut Europy 
Wschodniej przy Uniwersytecie Fryburskim, 
którym kierował do 1972 r. Był to jedyny 
w latach sześćdziesiątych ośrodek badań nad 
fi lozofi ą sowiecką, z którego wyszło wielu 
specjalistów w tej dziedzinie. Był wybitnym 
sowietologiem. Doradzał w sprawach sowiec-
kich rządom Republiki Federalnej Niemiec, 
Republiki Południowej Afryki, Argentyny 
i Szwajcarii. W latach 1952–1957 był redak-
torem Radia Wolna Europa.

Był światowej sławy logikem i fi lozofem, 
jednym z najwybitniejszych polskich myśli-
cieli XX wieku. Pozostawił po sobie liczne mo-
nografi e poświęcone logice formalnej, logice 
stosowanej, historii logiki, fi lozofi i, metodo-
logii nauk. Bibliografi a jego publikacji nauko-
wych obejmuje okołotysiąc pozycji. Wniósł 
wielki wkład do historii logiki. Jego Formale 
logik – pierwsza na świecie monografi a do-
tyczaca historii logiki, do dziś jest uznawana 
za najlepsze opracowanie z tej dziedziny. Jest 
autorem jedno z najpoczytniejszych wprowa-
dzeń do fi lozofi i dwudziestego wieku, ksiązk 
Europäische Philosophie der Gegenwart, które 
przetłumaczono również na rosyjski i chiński. 
Władał dwunastoma językami. Publikował 
m.in. w języku angielskim, francuskim, nie-
mieckim, włoskim i łacińskim.

Zmarł 8 lutego 1995 r. w dominikańskim 
klasztorze Albertinum we Fryburgu. Spoczy-
wa w klasztornej krypcie. Odznaczony Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (nadanym 3 maja 1987 r. przez prezy-
denta RP Kazimierza Sabbata).

BOGUSŁAW SZWEDO

O. major Innocenty Bocheński OP (1902–1995) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– dominikanin, filozof, profesor i rektor Uniwersytetu we Fryburgu
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Jorge Mario Bergoglio
Biografia intelektualna

Książka ukazała się we Włoszech w ubiegłym 
roku i stała się wydarzeniem na rynku księ-
garskim. Przetłumaczono ją na kilka języków. 
Jest to systematyczna i pogłębiona analiza 
zaplecza kulturowego i wpływów intelektu-
alnych, które przyczyniły się do ukształtowa-
nia osobowości i sposobu myślenia papieża 
Franciszka. 

Jej autorem jest Massimo Borghesi, pro-
fesor fi lozofi i moralnej na Wydziale Literatu-
ry i Filozofi i Uniwersytetu w Perugii. Przez 
dwadzieścia lat zajmował się intelektualnymi 
nurtami i myślicielami, którzy mogli wpły-
nąć na Jorge Bergoglia, jak: fi lozofi a Hegla, 
Augusto Del Noce, Romano Gaurdini, teolo-
gia polityczna.

Wszystko i więcej 
Decyzję o napisaniu książki podjął w po-

łowie 2016 r., gdy krytyka papieża w związku 
z jego adhortacją Amoris laetitia sięgnęła ze-
nitu. Powstał wtedy front w obrębie Kościoła, 
który poddawał w wątpliwość ortodoksję pa-
pieża. Krytycy papieża zgłaszali obiekcje nie 
tylko co do jego ortodoksji, ale także zdolności 
i przygotowania intelektualnego. Twierdzili, 
że jest to papież latynoamerykański, Argen-
tyńczyk, a to dla Europejczyka oznacza kultu-
rę niższą, że jest populistą, a więc wyznawcą 
teologii wyzwolenia, niebezpiecznym progre-
sistą, słowem „wszystko i więcej” jak mawia-
ją Włosi. – Bardzo uważnie śledziłem cztery 
lata pontyfi katu papieża Franciszka, wiele 
jego pism przeczytałem i wiedziałem, że to, 
co mówią krytycy papieża absolutnie nie jest 
prawdą. Postanowiłem więc odłożyć na bok 
moje prace akademickie i napisać tę książ-
kę  – mówił Massimo Borghesi na spotkaniu 
w Warszawie. – Był to pomysł nieoczekiwany, 
reakcja na to całe morze krytyki. Wiedziałem, 
że jest to ważne, bo po czterech latach pontyfi -
katu nie było żadnej poważnej publikacji, któ-
ra mówiłaby o formacji intelektualnej papieża. 
Jak gdyby Jorge Bergoglio wychodził z próżni. 
Myśleli o nim tak nie tylko krytycy, ale także 
Ci którzy go wspierali. Wszyscy uważali, że 
Franciszek to papież duszpasterz, praktyk, pa-
pież, którego dzieli otchłań, także teologiczna, 
od Benedykta XVI – kontynuował autor. 

Zadanie jakie postawił przed sobą Massi-
mo Borghesi nie należało do łatwych. Głów-
nie za sprawą samego papieża, który nie jest 

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

klasycznym intelektualistą wyrażającym się 
przede wszystkim poprzez tekst. Prześledze-
nie jego formacji intelektualnej wymagało 
wręcz detektywistycznego zacięcia. Z po-
mocą autorowi przyszedł sam papież, który 
w odpowiedzi na przesłany mu zestaw pytań 
przysłał Borghesiemu cztery nagrania audio.  

Św. Ignacy, Kościół Latynoamerykański 
i Romano Guardini

Książka jest wnikliwym studium pokazu-
jącym drogę formacji intelektualnej Bergo-
lia. Nie sposób omówić wszystkich autorów 
i wszystkich doświadczeń, które kształtowa-
ły przyszłego papieża. Skupię się na trzech, 
które zresztą sam autor przywołał omawiając 
swoją książkę. 

Po pierwsze formacja jezuicka. Nie moż-
na zrozumieć duchowości Franciszka bez 
duchowości ignacjańskiej – duchowości 
krzyża i wcielenia. Jego myśl jest skupiona na 
Ćwiczeniach Duchowych świętego Ignacego 
Loyoli. Papież nieustannie mówi o rozezna-
niu. Jego szczególna wrażliwość na ubogich 
ma także wymiar ignacjański, bowiem dla 
świętego Ignacego wzorem do naśladowania 
był święty Franciszek z Asyżu. 

Borghesi przywołuje także intelektuali-
stów ignacjańskich, którzy mieli wpływ na 
przyszłego papieża. Są to Europejczycy, a nie 
mieszkańcy Ameryki Łacińskiej jak: Henri de 
Lubac, Eric Przywara, jezuici ze Szkoły Lyoń-
skiej. Duży wpływ na Franciszka miał także 
francuski jezuita Gasston Ferssard, który na 
nowo, adekwatnie do współczesnych realiów, 
odczytał przesłanie św. Ignacego. 

Po drugie Kościół Latynoamerykański, 
w którym toczyły się wielkie debaty dotyczące 
marksizmu i teologii wyzwolenia. Bergoglio 
nigdy nie był związany z ruchami lewicowy-
mi. Blisko mu było do intelektualistów takich 
jak Amelia Podetti oraz Alberto Menthol Fer-
ré, którzy stawiali w centrum katolicki nacjo-
nalizm, którego „sercem bardziej niż państwo 
było pueblo, czyli lud”. Ich sprzymierzeńcami 
byli teologowie ludu. Szkoła argentyńska od-
rzucała zarówno marksizm, jak i rewolucję. Dy-
stansowała się od teologii wyzwolenia. Cecho-
wała ją troska o ubogich. Doceniła religijność
ludową jako źródło walki o sprawiedliwość.

Po trzecie teolog Romano Guardini. Ten 
włosko-niemiecki katolicki myśliciel był 

jednym z najbardziej twórczych umysłów
XX wieku. Krytycy Jorge Bergoglia we Wło-
szech twierdzą, że to niemożliwe, żeby intere-
sował się Guardinim, ponieważ jest to autor 
bardzo wymagający, złożony, autor Benedykta 
XVI, więc jak mógłby być ukochanym autorem 
Franciszka. A jednak w 1986 r. Jorge Bergoglio 
pojechał do Niemiec, aby napisać doktorat 
poświęcony Romano Guardiniemu, choć go 
nie dokończył, ale to zupełnie osobna historia, 
to jak pokazuje Borghesi, możemy odnaleźć 
wpływ Guardiniego na formułowanie się intu-
icji dojrzewających w papieżu. Borghesi cytuje 
następującą wypowiedź Franciszka: „Chociaż 
nie udało mi się obronić mojej pracy, badania, 
które przeprowadziłem, bardzo mi pomogły 
w tym wszystkim, co wydarzyło się później. 
Włącznie z napisaniem adhortacji apostol-
skiej Evangelii gaudium, zważywszy na to, że 
cała jej część na temat kryteriów rozwoju życia 
społecznego zaczerpnięta została z rozprawy 
o Guardinim” (s. 182).

Lektura ważna, choć niełatwa
Massimo Borghesi wskazuje na ciągłość 

w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI 
i Franciszka. Jak pisze „w rzeczywistości 
mamy do czynienia z różnicą w stylu i roz-
mieszczeniu akcentów, a nie w treści”. 

Kardynał Kazimierz Nycz na spotkaniu 
promującym książkę powiedział, że Franci-
szek jest w podobnej sytuacji jak Jan Paweł 
II na początku pontyfi katu. Ludzie potrzebo-
wali klucza, żeby lepiej zrozumieć jego dzie-
dzictwo i nauczanie, dotyczące chociażby 
małżeństwa, rodziny, teologii ciała.

Książka nie należy do lektur lekkich, ła-
twych i przyjemnych, które można przeczy-
tać w dwa wieczory. Nie jest to jednocześnie 
pozycja hermetyczna, dla wąskiego grona 
znawców. Wymaga po prostu skupienia i cza-
su. Jest napisana ze znawstwem oraz z sym-
patią dla papieża. Nie jest to publikacja łatwa, 
ale na pewno ważna, bez której trudno, a na 
pewno trudniej zrozumieć sposób myślenia 
papieża i właściwie odczytać jego pontyfi kat. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA 

Massimo Borghesi, „Jorge Mario Bergoglio. Biografia 
intelektualna. Dialektyka i mistyka”, tłum. Dariusz 
Chodyniecki, „Bratni Zew” Wydawnictwo Franciszkanów, 
Kraków 2018, ss. 461.

W ciągu pięciu lat, które minęły od wyboru papieża Franciszka opublikowano na jego temat 
imponującą ilość publikacji. Jednak książka autorstwa Massimo Borghesiego zajmuje wśród 
nich wyjątkowe miejsce. Jest to bowiem pierwsze tak rozległe i rzetelne studium analizujące 
źródła intelektualnej formacji papieża Franciszka. 
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czeń. Dostrzegali to tacy twórcy jak Leopold 
Gottlieb, Leon Wyczółkowski czy Stefan 
Szmaj, których prace możemy podziwiać na 
wystawie. 

W jednej z kolejnych ekspozycji może-
my zobaczyć kluczowy moment odzyskania 
niepodległości zobrazowany przez dzieła 
o różnych stylistykach – od realistycznych 
do symbolicznych. Pojawiają się też próby 
kreowania nowej symboliki inspirowanej 
sztuką ludową co widać w pracach Wła-
dysława Skoczylasa czy Zofii Stryjeńskiej. 
Możemy także oglądać prace awangar-
dowych artystów reprezentujących nowe 
awangardowe nurty jak formizm czy eks-
presjonizm. 

Ale sztuka po 1918 roku nie poprzestaje 
jedynie na poszukiwaniach formy. Chce to-
warzyszyć budowie nowego państwa. Zna-
czący rozdział wystawy przedstawia więc 
sejm ustawodawczy w 1919 roku, jak i wojnę 
polsko-bolszewicką w 1920 roku. 

Ostania sala „Kult wodza” 
poświęcona jest Józefowi Pił-
sudskiemu. Znajdziemy w niej 
liczne portrety, rysunki i rzeź-
by Marszałka. Wśród nich jest 
na przykład popiersie Józefa 
Piłsudskiego zamówione przez 
Uniwersytet Warszawski, który 
przybrał jego imię w 1936 roku. 

Zwiedzałam wystawę w dzień 
powszedni, wczesnym popo-
łudniem. W Muzeum Narodo-
wym zastałam tłumy: młodzież 
szkolną, uczestników Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, osoby 
indywidualne z Polski i zza gra-
nicy. Wystawę oglądałam z eme-

rytowanymi polonistkami, w ostatniej sali 
uczestniczki zaczęły zadawać pytania i dys-
kutować o zamachu majowym, o zabójstwie 
prezydenta Gabriela Narutowicza. Jakoś 
trudno było się rozstać i zakończyć zwiedza-
nie, choć było to konieczne, bo za nami już 
czekała kolejna grupa. Oprowadzająca nas 
przewodniczka na zakończenie powiedziała: 
„Oto właśnie chodziło osobom przygotowu-
jącym tę wystawę, aby pobudziła do refl eksji, 
aby zatrzymanie nad historią Polski poprzez 
jej odzwierciedlenie w sztuce zabrzmiało 
w nas pytaniem „Polska, ale jaka?”. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

„Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” w Muzeum Naro-
dowym. Czas trwania: 26.10.2018–17.03.2019

Pierwszą salę otwiera obraz Jacka Mal-
czewskiego „Hamlet polski” (1903), przed-
stawiający wnuka Aleksandra Wielopolskie-
go (naczelnika rządu cywilnego Królestwa 
Polskiego, przeciwnika powstań, dążącego 
do ugody z Rosją). Stoi on między dwiema 
kobietami, symbolicznymi wcieleniami Polo-
nii. Starsza w kajdanach i w koronie z powró-
sła uosabia heroiczną, lecz bierną postawę 
wobec przemocy. Druga młoda i pociągająca 
rozrywa kajdany. Obraz w sposób symbolicz-
ny pokazuje hamletowskie wątpliwości, które 
targały Polakami pod zaborami.

Jedną z ciekawszych ekspozycji dla czytel-
ników „Naszej Służby” może być sala, gdzie 

zgromadzono prace legionistów-artystów za-
tytułowana „Żołnierze, sosny i mogiły”. Żoł-
nierze portretowali głównie swoich kolegów, 
sceny z życia codziennego na froncie, a także 
pejzaże, widoki mogił i cmentarze, rzadziej 
sceny śmierci. Są to proste prace, głównie ry-
sunki, wykonywane w warunkach polowych, 
często w pośpiechu, czasami po amatorsku, 
niekiedy na podstawie fotografi i. Ich głów-
nymi zaletami są prostota, wyrazistość i su-
gestywność. 

Motywem, który także silnie inspirował 
żołnierzy-artystów w czasie I wojny świato-
wej były drzewa. Poddawane niszczycielskiej 
sile wojny tak samo jak ludzie, dzielące z nimi 
okrutny los, łamane i okaleczane stawały się 
dla artystów symbolem uniwersalnych zna-

W
ystawa podzielona jest na dzie-
sięć ekspozycji, które ułożono 
w porządku chronologicznym 
i tematycznym. Rozpoczynają 

ją lata 1905–1907 i okres Wielkiej Wojny, 
zamykają zaś wydarzenia związane z walka-
mi o granice odrodzonej Rzeczypospolitej, 
wyłonieniem Sejmu Ustawodawczego i wy-
borem prezydenta Gabriela Narutowicza. 
Duża część wystawy poświęcona jest także 
Legionom Polskim oraz wojnie polsko-bol-
szewickiej. 

Prace zebrane na wystawie to obrazy, 
rzeźby, grafi ki, rysunki, a także materiały do-
kumentalne oraz nagrania video z fragmen-
tami „Wesela” Andrzeja Waj-
dy i „Wielopola, Wielopola” 
Tadeusza Kantora. Zobaczy-
my na niej znane dzieła ar-
tystów, takich jak: Jacek Mal-
czewski, Wojciech Kossak, 
Witold Wojtkiewicz, Zofi a 
Stryjeńska, a także wiele prac 
od dawna nieoglądanych wy-
dobytych z magazynów Mu-
zeum Narodowego czy wy-
pożyczonych od innych pla-
cówek, jak: Muzeum Wojska 
Polskiego, krakowskiego To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, Żydowskiego In-
stytutu Historycznego oraz 
Biblioteki Jagiellońskiej. 

Tytuł wystawy jest nawiązaniem do 
wiersza Juliusza Słowackiego: Szli krzycząc:
„Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”.

Intencją kuratora wystawy dr. Piotra 
Rypsona było stworzenie ekspozycji bliskiej 
emocjom, jakie towarzyszyły świadkom wy-
darzeń sprzed stu lat: od rozpaczy i przeraże-
nia do nadziei, od walki do zwycięstwa i kon-
stytuowania się państwa, a zarazem wystawy 
innej, odbiegającej od ukształtowanego przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat stereotypu. 

„Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”
w Muzeum Narodowym

Wystawa jest zwieńczeniem tryptyku „ 3 x  Niepodległa w Muzeum Narodowym w War-
szawie”. Jego  wcześniejszymi odsłonami były wystawy „Paderewski” i „Józef Brandt”. 
Finalna wystawa to niemal 300 prac powstałych na początku XX wieku, które pokazują 
wydarzenia historyczne i polityczne tamtego okresu widziane oczyma artystów oraz prze-
miany polskiej sztuki na progu niepodległości. 

Jacek Malczewski, „Hamlet polski”, 1903 r.
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W
e wtorkowe południe, 27 listopa-
da, kadra dowódcza Inspektora-
tu MW, Centrum Operacji Mor-
skich oraz 3 Flotylli Okrętów 

udała sie na pokładzie ORP „Wodnik” nad 
Zatokę Gdańską, aby wraz z zaproszonymi 
gośćmi i załogą okrętu złożyć na wodę wie-
niec ku czci poległych marynarzy.

To wydarzenie poprzedziła na pokłado-
wym lądowisku śmigłowców modlitwa pod 
przewodnictwem dziekanów MW: katolickie-
go – ks. kmdr. Zbigniewa Rećki, prawosław-
nego – ks. kmdr. Daniela Popowicza i ewange-
lickiego – ks. kmdr. por. Marcina Pilcha.

W wieczornej uroczystości, na którą złoży-
ły się przemarsz pododdziałów oraz capstrzyk, 
wzięli udział m.in. przedstawiciele władz mia-
sta i Marynarki Wojennej oraz mieszkańcy. 
Uczestnicy zebrali się przy ul. 3 Maja i tam 
rozpoczął się capstrzyk, następnie przemasze-
rowali ulicami: 10 Lutego, Świętojańską, Pu-
łaskiego i Waszyngtona na skwer Kościuszki. 
Po drodze ustawili znicze pamięci pod tablicą 
poświęconą ofi cerom Marynarki Wojennej, 
która znajduje przy ul. 10 Lutego oraz pod 
pomnikiem Ofi ar Terroru Komunistycznego 
przy ul. Pułaskiego. Odbyła się też ceremonia 
odsłonięcia tablicy 100-lecia Marynarki Wo-
jennej na budynku dowództwa przy ul. Wa-
szyngtona. Aktu poświęcenia tablicy dokonał 
ks. kmdr Zbigniew Rećko, dziekan Dekana-
tu MW oraz jego ewangelicki odpowiednik,
ks. kmdr por. Marcin Pilch.

Główna część uroczystości odbyła się przy 
pomniku Polski Morskiej. Tam wygłoszono 
okolicznościowe przemówienia i odczytano 
apel pamięci. Capstrzyk uświetniła Kompa-
nia Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej.

Msza św. w intencji Marynarki Wojennej
W środę 28 listopada odbyły się główne 

uroczystości. Rozpoczęły się od podniesienia 
wielkiej gali banderowej na okrętach Mary-
narki Wojennej. Następnie na oksywskim 
cmentarzu, w Panteonie Bohaterów Marynar-
ki Wojennej, odbyła się ceremonia złożenia 
wiązanek kwiatów i modlitwa poprowadzona 
przez kapelanów wyznania katolickiego, pra-
wosławnego i ewangelickiego.

Niech łączy nas troska o polskie morze

Kolejnym punktem obchodów była Msza 
św. sprawowana w kościele Marynarki Wo-
jennej na Oksywiu. W czasie Eucharystii 
odsłonięta została tablica stulecia Marynarki 
Wojennej. Upamiętnia wszystkich, którzy wal-
czyli o wolność oraz strzegli bezpieczeństwa 
i morskich granic Polski. Tablicę odsłonili gen. 
broni Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ 
i wadm. Jarosław Ziemiański, inspektor MW. 
Poświęcił ją bp Józef Guzdek w asyście księży 
dziekanów MW. 

W homilii bp Guzdek powiedział, że Msza 
św. jest dziękczynieniem za wszystkich, któ-
rzy przez ostatnie sto lat „z pełnym oddaniem 
i poświęceniem oraz w sposób niezwykle 
konsekwentny realizowali myśl o zbudowa-
niu silnej, dobrze wyszkolonej i uzbrojonej 
Marynarki Wojennej”. 

Biskup polowy zwrócił uwagę na ko-
nieczność zrobienia rachunku sumienia z za-
niedbań w zakresie budowania siły polskiej 
Marynarki Wojennej. Przypomniał też słowa 
przedwojennego wicepremiera Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, jednego z twórców polskiej 

fl oty, który pisał, że wokół morza „harmoni-
zują się automatycznie wszystkie różnice po-
glądów, wszystkie starcia myśli i programów 
całej Polski”. Biskup Guzdek zachęcił, aby za 
przykładem wicepremiera Kwiatkowskiego 
„morze i jego bezpieczeństwo było zworni-
kiem jednoczącym Polaków”. – Czy dziś nie 
można powrócić do tej idei? Skoro jesteśmy 
świadkami tak wielu podziałów, to niech nas 
przynajmniej połączy troska o ten wielki skarb, 

jakim jest polskie morze. Niech nas także jed-
noczy myśl o Marynarce Wojennej i jej rozwo-
ju w trosce o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny 
– zaapelował. Wraz z bp. Guzdkiem Mszę św. 
koncelebrowali księża kapelani dekanatu MW 
oraz kapłani z archidiecezji gdańskiej.

Odprawa wart
Centralne uroczystości z okazji 100. rocz-

nicy odtworzenia Marynarki Wojennej od-
były się na skwerze Kościuszki przy pomni-
ku Polski Morskiej. Rozpoczęła je odprawa 
wart wojskowych. Następnie odegrany zo-
stał hymn narodowy, a na maszt wciągnięto 
biało-czerwoną fl agę. Z ORP „Błyskawica” 
wybrzmiał też świąteczny salut złożony
z 21 wystrzałów armatnich. 

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy od-
czytał gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrek-
tor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi. – Budowa Marynarki Wojennej, 
a także infrastruktury związanej z morzem 
i jego obroną była jednym z największych 
i najbardziej spektakularnych przedsięwzięć 
odrodzonej Rzeczypospolitej. Dziś po 100 la-
tach działań, w czasie wojny i w czasie po-
koju, Marynarka Wojenna strzeże polskiego 
Wybrzeża i realizuje zadania sojusznicze w ra-
mach NATO. Możemy być dumni z jej osią-
gnięć i wierności – napisał prezydent RP.

Przemawiali również: gen. broni Jarosław 
Mika oraz Joanna Zielińska, przewodnicząca 
gdyńskiej Rady Miasta. Natomiast wadm. Jaro-
sław Ziemiański złożył wszystkim marynarzom 
i żołnierzom życzenia. Uczestnicy uroczystości 
złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem Polski Morskiej. Świętowanie zakończyła 
gala 100-lecia Marynarki Wojennej, która od-
była się w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

KS. KMDR ZBIGNIEW REĆKO, KES

Dokładnie sto lat temu, 28 listopada 1918 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wy-
dał dekret, którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Od tego czasu wykonuje ona 
zadania na morzu w czasach wojny i pokoju. Marynarka Wojenna hucznie i uroczyście 
świętowała tę ważną rocznicę.

Stulecie Marynarki Wojennej RP

Tablica upamiętniająca stulecie Marynarki Wojennej
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WŁADYSŁAWOWO
28 listopada we Władysławowie odbyło się uroczyste ustanowienie 
gen. Józefa Hallera patronem tamtejszej placówki Straży Granicznej. 
Tablicę pamiątkową pobłogosławił abp Sławoj Leszek Głódź, metro-
polita gdański. W uroczystości uczestniczył Dariusz Drelich, woje-
woda pomorski, płk SG Andrzej Prokopski, komendant Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, Roman Kużel, burmistrz Władysławowa, 
a także funkcjonariusze i pracownicy placówki SG we Władysławowie, 
przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, urzędów, 
instytucji i szkół współpracujących ze Strażą Graniczną oraz pocz-
ty sztandarowe. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Morskiego
Oddziału Straży Granicznej.                             KPT. SG ANDRZEJ JUŹWIAK

WARSZAWA
29 listopada biskup polowy Józef Guzdek sprawował w katedrze po-
lowej Mszę św. w intencji poległych na służbie policjantów oraz ich 
rodzin. W Eucharystii dziękowano także za ponad 20 lat funkcjono-
wania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjan-
tach. W homilii bp Guzdek, który z ramienia Konferencji Episkopatu 
Polski jest delegatem ds. duszpasterstwa Policji, dziękował  pracow-
nikom fundacji za ich samarytańską posługę.

Bp Guzdek podziękował Komendantowi Głównemu Policji gen. 
insp. Jarosławowi Szymczykowi za wspieranie działalności fundacji. 
Wyraził też wdzięczność p. Irenie Zając, prezes zarządu fundacji, za 
pracę na rzecz rodzin dotkniętych stratą najbliższych. Życzył wszyst-
kim, aby nie ustawali w pomocy rodzinom poległych policjantów 
i swoją pasją pomagania zachęcali do działania innych. – Obyśmy nosi-
li w sobie tę wrażliwość wobec ludzi znajdujących się w potrzebie oraz 
inteligentnie, mądrze i roztropnie spieszyli im z pomocą. Życzę, aby 
chwila wspólnej refl eksji i modlitwa w katedrze polowej Wojska Pol-
skiego skonsolidowały wasze środowisko ludzi dobrej woli, które przez 
podejmowaną działalność charytatywną dopisuje kolejne rozdziały 
współczesnej przypowieści o dobrym Samarytaninie – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego oraz 
kapelani Policji. We Mszy św. uczestniczyli funkcjonariusze i pracow-
nicy Policji, członkowie i podopieczni fundacji.

Przed błogosławieństwem bp Guzdek wręczył Irenie Zając medal 
pamiątkowy wybity z okazji setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa 
Polowego w Polsce. Po zakończonej Eucharystii w sali konferencyjnej 
Ordynariatu Polowego odbyło się spotkanie okolicznościowe połą-
czone z promocją albumu wydanego z okazji 20-lecia istnienia Fun-
dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

RADOM
2 grudnia, w pierwszą niedzielę adwentu, zainaugurowane zostały 
obchody jubileuszu stulecia utworzenia Biskupstwa Polowego w Gar-
nizonie Radom. Mszy św. w intencji byłych i obecnych kapelanów, 

żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej przewodni-
czył bp Adam Odzimek, biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

W uroczystościach uczestniczyli: płk dypl. pil. Jan Skowroń, do-
wódca Garnizonu Radom oraz jego zastępca, płk Tomasz Płowaś, 
służby mundurowe, poczty sztandarowe 42. BLSz oraz Policji, licznie 
przybyli parafi anie, a całość uświetniła orkiestra wojskowa z Rado-
mia. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie i pobło-
gosławienie pamiątkowego medalionu, którego dokonał  bp Adam 
Odzimek. Zapalony został także znicz pamięci ku czci zmarłych
biskupów polowych i kapelanów Wojska Polskiego. Wręczonych zo-
stało także 10 pamiątkowych medali z okazji setnej rocznicy utworze-
nia Biskupstwa Polowego w Polsce.                                     ANNA KUNA

ŁOTWA
W pierwszą niedzielę adwentu abp Zbigniew Stankiewicz, arcybi-
skup metropolita ryski, odwiedził żołnierzy EFP Battle Group La-
tvia. O godz. 9 przewodniczył Eucharystii w intencji żołnierzy z Bazy
Adazi. Po Mszy św. odbyło się spotkanie metropolity z dowódcami 
poszczególnych kontyngentów oraz żołnierzami. Nad organizacją ca-
łej wizyty czuwał Polski Kontyngent Wojskowy.

KS. PPOR. TOMASZ SERWIN

WROCŁAW
2 grudnia Eucharystią w Bazylice św. Elżbiety Węgierskiej zainau-
gurowano we wrocławskiej wspólnocie parafi alnej przeżywanie ju-
bileuszu stulecia istnienia Biskupstwa Polowego w Polsce. Mszę św. 
celebrował ks. prał. płk Janusz Radzik, który wprowadził zebranych 
w istotę świętowania jubileuszu oraz jego znaczenia dla duszpaster-
stwa wojskowego.

W trakcie liturgii odczytano list biskupa polowego Józefa Guzd-
ka ogłaszający jubileusz i zachęcający do właściwego przeżycia tego 
czasu, a także dekret Penitencjarii Apostolskiej ustanawiający w Or-
dynariacie Polowym miejsca święte na czas jubileuszu, gdzie można 
uzyskać odpust zupełny, do których zaliczono także wrocławską Ba-
zylikę Garnizonową.

Na zakończenie liturgii odsłonięto i pobłogosławiono tablicę jubi-
leuszową. Aktu odsłonięcia dokonał parafi anin wrocławskiej wspól-
noty, gen. w st. sp. Czesław Piątas, długoletni szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego.                                       KS. PPOR. BŁAŻEJ WOSZCZEK
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Poświęcenie kościoła św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej

Fot. Dawid Lipiński

Biskup polowy wręcza medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ks. płk. Piotrowi Majce 
i ks. płk. Bogusławowi Radziszewskiemu

Ks. kanclerz Jan Dohnalik odczytuje dekret o poświęceniu kościoła

Uczestnicy Mszy św. z obrzędem poświęcenia kościoła

Dekoracja medalami gen. bryg. Andrzeja Danilewskiego i Artura Delegacza, 
nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica

Okadzanie murów świątyni


