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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK: 
Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu 
byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Na okładce:
Amerykański żołnierz w Sajgonie
z różańcem na hełmie, 1966 r.
Fot. Kyoichi Sawada/Wikimedia commons

Numer zamknięto 14 października 2020 r.

 „Cienie zamkniętego świata”
W pierwszym z ośmiu rozdziałów, zatytułowanym „Cienie za-

mkniętego świata”, dokument zatrzymuje się na wielu skrzywie-
niach współczesnej epoki: manipulacja oraz deformacja takich po-
jęć jak demokracja, wolność, sprawiedliwość; egoizm i brak zainte-
resowania dobrem wspólnym; dominacja logiki rynku opartej na ko-
rzyści i kulturze wykluczenia; bezrobocie, rasizm, ubóstwo; nierów-
ne prawa oraz ich wynaturzenia, takie jak niewolnictwo, handel ludź-
mi, uprzedmiotowienie kobiet, a następnie zmuszanie ich do aborcji, 
handel organami (10-24). Chodzi o problemy globalne, które wyma-
gają działań globalnych, podkreśla Papież, występując także przeciw-
ko „kulturze murów”, która sprzyja zawiązywaniu się mafi i, żerują-
cych na strachu i samotności. (27-28).

Na tak wiele cieni Encyklika odpowiada jednak świetlanym przy-
kładem dobrego Samarytanina, któremu poświęcony jest drugi roz-
dział, „Cudzoziemiec na drodze”. Papież podkreśla, że w chorym spo-
łeczeństwie, które odwraca się od bólu i które jest „analfabetą” w tro-
sce o słabych i kruchych (64-65), wszyscy jesteśmy wezwani do stawa-
nia się bliźnimi innych (81), przekraczając osobiste uprzedzenia i ko-
rzyści. Wszyscy, jesteśmy faktycznie współodpowiedzialni za budo-
wę społeczeństwa, które potrafi  włączać, integrować oraz nieść ulgę 
temu, kto cierpi (77). Miłość buduje mosty, a „my jesteśmy stworzeni 
dla miłości” (88), dodaje Papież, wzywając szczególnie chrześcijan do 
rozpoznania Chrystusa w obliczu każdego odrzuconego (85).

Zasada zdolności do miłości według „wymiaru uniwersalnego” 
(83) zostaje podjęta także w trzecim rozdziale, „Przemyśleć i tworzyć 
otwarty świat”: Franciszek zaleca nam „wyjście z siebie”, aby tym bar-
dziej „bytować w innych” (88), otwierając bliźniego na dynamizm mi-
łości, która dąży do „powszechnej komunii” (95). W głębi – przypo-
mina encyklika – struktura duchowa życia ludzkiego jest określana 
przez miłość, która prowadzi nas do szukania tego, co lepsze dla ży-
cia drugiego (92-93). Sens solidarności i braterstwa rodzi się w rodzi-
nach, których powołaniem jest podstawowa i niezbywalna misja edu-

kacyjna” (114). Prawo do życia z godnością nie może być odmówio-
ne nikomu, stwierdza dalej Papież, a ponieważ prawa nie mają granic, 
nikt nie może zostać z nich wykluczony, bez względu na to, gdzie się 
urodził (121). W tej optyce, Papież wzywa także do myślenia o „ety-
ce relacji międzynarodowych” (126), ponieważ każdy kraj należy rów-
nież do obcego i dóbr leżących na jego terytorium nie można odma-
wiać tym, którzy ich potrzebują i przybywają z innego miejsca. Prawo 
naturalne do własności prywatnej będzie więc drugorzędne w stosun-
ku do zasady powszechnego przeznaczenia dóbr stworzonych (120). 
Encyklika szczególne podkreśla problem zadłużenia zewnętrznego: 
pozostawiając niepodważalną zasadę, że każdy dług powinien zostać 
spłacony, postuluje się jednak, aby nie prowadziło to do zagrożenia 
egzystencji i rozwoju krajów najuboższych (126).

„Serce otwarte na cały świat”
Tematowi migracji jest natomiast poświęcony w części drugi oraz 

w całości czwarty rozdział, „Serce otwarte na cały świat”: ze swoim 
„rozdartym życiem” (37), uciekając przez wojnami, prześladowania-
mi, katastrofami naturalnymi, pozbawionymi skrupułów przemytni-
kami, wyrwani ze swoich wspólnot pochodzenia, migranci powinni 
zostać przyjęci, chronieni, promowani oraz integrowani. W krajach 
docelowych, właściwą równowagą będzie ta pomiędzy ochroną praw 
obywateli i gwarancją przyjęcia oraz pomocy dla migrantów (38-40). 
Papież wskazuje szczególnie niektóre „niezbędne odpowiedzi” przede 
wszystkim dla tego, kto ucieka przed „poważnymi kryzysami huma-
nitarnymi”: udzielanie i ułatwienie udzielania wiz; otwarcie koryta-
rzy humanitarnych; zapewnienie schronienia, bezpieczeństwo i pod-
stawowe świadczenia; ofi arowanie możliwości pracy i formacji; sprzy-
janie łączeniu rodzin; ochrona młodocianych; zapewnienie wolności 
religijnej. To co jest przede wszystkim potrzebne – czytamy w doku-
mencie – to zarządzanie globalne, które podejmie projekty na dłuższą 
metę, wychodząc poza pojedyncze sytuacje nadzwyczajne, w imię so-
lidarnego rozwoju wszystkich ludów (129-132).

Fratelli Tutti
Streszczenie encykliki Ojca Świętego Franciszka

Najnowsza encyklika papieska zatytułowana Fratelli Tutti (Wszyscy bracia) jest poświęcona braterstwu i przyjaźni społecznej. Spośród trzech 
encyklik napisanych przez Ojca Świętego Franciszka jest ona drugą, po Laudato Si z 2015 r., encykliką społeczną. Jest także drugą inspirowa-
ną przesłaniem św. Franciszka z Asyżu. Pierwsze słowa encykliki: Fratelli Tutti, stanowiące zarazem jej tytuł, papież zapożyczył z Napomnień 
Biedaczyny z Asyżu, który używał tych słów, zwracając się do wszystkich braci i sióstr, proponując im ewangeliczny styl życia. Ojciec Święty 
podpisał encyklikę w sobotę, 3 października podczas prywatnej pielgrzymki do Asyżu, przy grobie św. Franciszka. Jej treść została ogłoszona 
4 października – w dniu wspomnienia liturgicznego św. Franciszka z Asyżu. 

Encykliki społeczne od czasów papieża Jana XXIII są kierowane nie tylko do katolików i wierzących, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Wy-
brzmiewa to także w encyklice Fratelli Tutti. Gdy papież pracował nad tym dokumentem, niespodziewanie wybuchła pandemia koronawirusa. 
W tekście pojawiają się odniesienie do aktualnej sytuacji związanej z pandemią Covid 19. Jak pisze papież we Fratelli Tutii, globalne zagroże-
nie zdrowotne ukazało, że „nikt nie uratuje się sam” oraz, że naprawdę nadeszła godzina, by „podjąć marzenia jako zjednoczona ludzkość”,
w której jesteśmy „wszyscy braćmi”. Encyklika jest apelem papieża o braterstwo i społeczną przyjaźń, skierowanym do wszystkich ludzi
i instytucji. 
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„Lepsza polityka”
Tematem piątego rozdziału jest „Lepsza polityka”, czyli ta, która 

stanowi jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ oddaje się 
na służbę dobru wspólnemu (180) i rozpoznaje znaczenie ludu, ro-
zumianego w kategorii otwartej, zdolnej do spotkania i dialogu (160). 
To jest ludowość wskazywana przez Franciszka, przeciwstawiająca się 
temu „populizmowi”, który ignoruje zasadność pojęcia ‘lud’, traktu-
jąc je instrumentalnie dla własnych korzyści (159). Najlepszą poli-
tyką jest także ta, która ochrania pracę, „niezbywalny wymiar życia 
społecznego” i dąży do zapewnienia wszystkim możliwości rozwija-
nia własnych zdolności (162). Słuszna strategia przeciwdziałania bie-
dzie, stwierdza Encyklika, nie oznacza prostego wspierania potrzebu-
jących, ale raczej promowania ich w perspektywie solidarności i po-
mocniczości (187). Zadaniem polityki, jest następnie znalezienie roz-
wiązania na wszystko, co stanowi przejaw pogwałcenia podstawo-
wych praw człowieka, jak wykluczenie społeczne; handel organami, 
tkankami, bronią oraz narkotykami, wykorzystanie seksualne; praca 
niewolnicza; terroryzm i przestępczość zorganizowana. W encykli-
ce znajdujemy mocny apel Papieża do ostatecznego wyeliminowania 
handlu ludźmi, „wielkiej hańby ludzkości” i głodu, 
ponieważ jest on „przestępstwem”, gdyż dostęp do 
żywności jest „niezbywalnym prawem” (188-189).

Polityka, której potrzeba, podkreśla dalej Fran-
ciszek, powinna być skoncentrowana na godności 
człowieka, a nie podporządkowana gospodarce, po-
nieważ „rynek sam z siebie nie rozwiązuje wszyst-
kiego”: „klęski” powodowane przez spekulacje fi -
nansowe dobitnie to ukazują (168). Szczególnego 
znaczenia nabierają zatem ruchy ludowe: prawdzi-
we „strumienie, energii moralnej”, one powinny być 
wprzęgnięte w skoordynowany sposób w życie spo-
łeczne. Wtedy – stwierdza Papież – będzie można 
przejść od polityki „nakierowanej” na ubogich do 
polityki „z” ubogimi i „polityki ubogich” (169). Inne 
życzenie obecne w Encyklice odnosi się do reformy 
ONZ: w obliczu dominacji wymiaru gospodarczego 
w istocie zadaniem Narodów Zjednoczonych będzie 
nadanie konkretności pojęciu „rodzina narodów”, 
pracując dla wspólnego dobra, ograniczenia ubóstwa i obrony praw 
człowieka. Podążając niestrudzenie „drogą negocjacji, poprzez dobre 
biura i polubowne sądy” stwierdza dokument papieski – ONZ powin-
na rozwijać siłę prawa ponad prawo siły (173-175).

„Dialog i przyjaźń społeczna”
Z szóstego rozdziału, „Dialog i przyjaźń społeczna”, wyłania się na-

stępnie koncepcja życia jako „sztuki spotkania” ze wszystkimi, tak-
że z peryferiami świata i z ludami tubylczymi, ponieważ „od wszyst-
kich można się czegoś nauczyć i nikt nie pozostaje zbędny” (215). Pa-
pież odwołuje się do „cudu uprzejmości”, postawy wartej odzyskania, 
ponieważ jest „gwiazdą w ciemności” i „wyzwoleniem od brutalno-
ści, niepokoju i pilnych potrzeb”, które dominują w epoce współcze-
snej (222-224). Natomiast siódmy rozdział, zatytułowany „Drogi no-
wego spotkania” podejmuje refl eksję nad wartością i promocją poko-
ju. Papież podkreśla, że pokój jest „proaktywny” i prowadzi do ukształ-
towania społeczeństwa opartego na służbie innym oraz na dążeniu do 
pojednania i wzajemnego rozwoju. Pokój jest „dziełem”, do którego 
każdy powinien wnieść swój wkład i to zadanie nigdy się nie kończy
(227-232). Z pokojem związane jest przebaczenie: należy kochać wszyst-
kich, bez wyjątków – czytamy w Encyklice – ale kochać prześladowcę 
oznacza pomóc mu zmienić się i nie pozwolić na dalsze uciskanie bliź-
niego (241-242). Przebaczenie to nie bezkarność, ale raczej sprawiedli-
wość i pamięć, ponieważ przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale 
odrzucenie niszczącej siły zła i zemsty. Nie wolno zapomnieć o „okrop-
nościach” takich jak np. Shoah, atomowe bombardowania w Hiroszimie 
i Nagasaki, prześladowania i masakry etniczne – przestrzega Papież.

– One powinny być zawsze przypominane, ciągle na nowo, aby nigdy 
nie popaść w znieczulicę i zachować żywym płomień zbiorowego su-
mienia. Ważne jest także zapamiętanie tego, co dobre. (246-252)

„Drogi nowego spotkania”
Część siódmego rozdziału zatrzymuje się następnie na wojnie: 

„stałym zagrożeniu”, stanowi ona „zaprzeczenie wszystkich praw”, 
„klęskę polityki i człowieczeństwa”, „zawstydzającą klęskę wobec sił 
zła”. Następnie, z powodu broni atomowej, chemicznej i biologicz-
nej, które uderzają w wielu niewinnych cywilów, dzisiaj nie można już 
dłużej myśleć, tak jak w przeszłości o możliwej „wojnie sprawiedli-
wej”, ale trzeba potwierdzić z mocą „Nigdy więcej wojny!”. Całkowita 
likwidacja broni jądrowej jest „moralną i humanitarną powinnością”; 
Papież sugeruje, aby z pieniędzy przeznaczanych na zbrojenia utwo-
rzyć światowy Fundusz służący wyeliminowaniu głodu (255-262). 
Również jasną pozycję Franciszek wyraża odnośnie kary śmierci: jest 
nie do zaakceptowania i musi być zniesiona w całym świecie. „Zabój-
ca nie traci swojej osobistej godności – pisze Papież – Bóg jest jej gwa-
rantem” (263-269). Równocześnie zostaje podkreślona potrzeba sza-

cunku dla „świętości życia” (283), tam gdzie „pewne części ludzko-
ści łatwo się poświęca”, jak nienarodzonych, biednych, upośledzonych 
i starszych (18).

„Religia w służbie braterstwa na świecie”
W ósmym i ostatnim rozdziale, Papież podejmuje temat „Religii 

w służbie braterstwa na świecie” i uznaje, że terroryzm nie przynale-
ży do religii, ale do błędnych interpretacji tekstów religijnych, a tak-
że jest skutkiem polityki związanej z głodem, ubóstwem, niespra-
wiedliwością i uciskiem (282-283). Droga pokoju pomiędzy religia-
mi jest więc możliwa; dlatego jest ważne zagwarantowanie wolno-
ści religijnej, podstawowego prawa człowieka wszystkich wierzących 
(279). Szczególną refl eksję Encyklika podejmuje na temat roli Kościo-
ła: on nie ogranicza swojej misji do sfery prywatnej; jego członkowie 
nie mogą wyrzec się politycznego wymiaru egzystencji, który zakłada 
stałe zwracanie uwagi na dobro wspólne i troskę o integralny rozwój 
człowieka według zasad ewangelicznych (276-278).

Na zakończenie, Franciszek cytuje „Dokument o braterstwie ludz-
kim dla światowego pokoju i współistnienia”, który on sam podpisał
4 lutego 2019 roku w Abu Zabi wspólnie z Wielkim Imamem Al-Azhar, 
Ahmadem al-Tayyebem: wychodząc od tego milowego kroku w dialo-
gu międzyreligijnym, Papież podejmuje apel, ażeby, w imię braterstwa 
ludzkiego, przyjąć dialog jako drogę, wzajemną współpracę jako posta-
wę oraz wzajemne poznanie jako metodę i kryterium (285).

VATICAN NEWS/OPRAC. MM
Pełny tekst encykliki jest dostępny pod adresem: https://archwwa.pl/wiadomosci/en-
cyklika-fratelli-tutti-caly-tekst/
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P
o rozmowie z papieżem prezydent 
spotkał się z sekretarzem stanu Sto-
licy Apostolskiej kard. Pietro Paroli-

nem, któremu towarzyszył sekretarz ds. rela-
cji z państwami abp Paul Gallagher. Ofi cjalny 
komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostol-
skiej podkreślił, że „serdeczne rozmowy od-
bywały się w kontekście stulecia urodzin św. 
Jana Pawła II i 40. rocznicy powstania samo-
rządnego, niezależnego związku zawodowe-
go «Solidarność». 

– To było niezwykle miłe i wzruszające 
spotkanie z Ojcem Świętym. Rozmawialiśmy 
o sytuacji w Polsce, o pandemii koronawiru-
sa. Ojciec Święty podziękował mi za to, że 
pamiętaliśmy w tych trudnych czasach tak-
że o innych społeczeństwach i narodach, za 
pomoc której udzieliliśmy Włochom, która 
przyszła tu do Watykanu, ale także za tę po-
moc, która poszła z Polski do państw part-
nerstwa wschodniego, do państw Bałkanów 
Zachodnich. Powiedziałem, że w trudnych 
czasach powinniśmy być razem, powinniśmy 
okazywać solidarność i że jest dla mnie wiel-
ką satysfakcją, że nasze państwo, że my, Po-
lacy, tę solidarność w tych trudnych czasach 
związanych z pandemią okazaliśmy – powie-
dział prezydent.

Jak zaznaczył papież Franciszek zwrócił 
uwagę na to skuteczną politykę prorodzinną 
prowadzoną w Polsce. – Ogromnie mi za to 
dziękował. Ze wzruszeniem przyjąłem te po-
dziękowania. Wspominał o tych wszystkich 

dumnej, wolnej i rozwiniętej Polski – życzył 
arcybiskup. Zacytował słowa Prymasa Tysiąc-
lecia, kard. Stefana Wyszyńskiego: „Powszech-
nie mówi się, że czas to pieniądz. Ja wam po-
wiem: czas to miłość”. Zaapelował „właśnie 
o tę miłość, o wzajemne zrozumienie, o wspól-
ne decydowanie o przyszłości zamiast podsta-
wiania nogi, o dialog zamiast wrzasku, o jed-
ność zamiast podziałów, o Polskę piękną od 
Tatr do Bałtyku i o mądrych Polaków”.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką zło-
żyli biało-czerwony wieniec przy grobie św. 
Jana Pawła II. Podczas wizyty w Watykanie 
parze prezydenckiej towarzyszył ambasador 
RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.

Wizyta we wspólnocie Sant’Egidio
Po południu delegacja odwiedziła bazy-

likę św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej 
w Rzymie, będącą z woli Jana Pawła II sank-
tuarium Nowych Męczenników. Po oddaniu 
hołdu relikwiom św. Wojciecha, ewangeliza-
tora Polski i pamiątkom przechowywanym 
w kaplicach poświęconych męczennikom na-
zizmu i komunizmu, prezydent Polski spotkał 
się z założycielem wspólnoty  Sant’Egidio, nio-
sąca pomoc ubogim, Andreą Riccardim, jej 
przewodniczącym Marco Impagliazzo i nie-
którymi przedstawicielami wspólnoty.

Wśród tematów rozmowy znalazło się 
wspólne zaangażowanie w obronie najsłab-
szych, zwłaszcza osób ubogich i starszych 
w trakcie pandemii, możliwe drogi pomocy 
imigrantom i uchodźcom, biorące pod uwagę 
trudną sytuację na Lesbos, takie jak korytarze 
humanitarne, a także działania na rzecz po-
koju i promocji wolności religijnej. Prezydent 
Duda podziękował wspólnocie Sant’Egidio za 
pracę na rzecz osób najuboższych w Warsza-
wie i innych polskich miastach, doceniając 
bezinteresowne zaangażowanie wielu.

Wspólnota Sant’Egidio powstała w 1968 r.
w Rzymie z inicjatywy Andrei Riccardiego 
i małej grupki licealistów. Dziś obecna jest 
w 73 krajach na wszystkich kontynentach. 
Należy do niej ponad 60 tysięcy osób. Na ca-
łym świecie zaangażowana jest na rzecz osób 
w różny sposób ubogich: bezdomnych, sa-
motnych osób starszych, dzieci ulicy w Afry-
ce i Ameryce Łacińskiej, młodych wzrastają-
cych w Szkołach Pokoju, więźniów, migran-
tów i uchodźców. Prowadzi m.in. projekt ko-
rytarzy humanitarnych, pozwalający na bez-
pieczne przybycie do Włoch i sprawną inte-
grację uchodźców.

OPRAC. KES

Papież Franciszek
przyjął prezydenta Andrzeja Dudę

Papież Franciszek przyjął 25 września na audiencji prywatnej Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Prezydentowi towarzyszyła małżonka, Agata Kornhauser-Duda. Był to pierwszy szef 
państwa, który gościł w Watykanie od czasu, gdy w marcu wprowadzono tam restryk-
cje sanitarne związane z pandemią koronawirusa. Spotkanie miało związek z przypadającą
w tym roku setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II.

programach, które uruchomiliśmy, o tym, że 
dbamy o rodziny wychowujące dzieci. Cieszę 
się, że wie o tym Ojciec Święty, że wie o tym 
Stolica Apostolska – dodał prezydent.

Prezydent wspomniał także o tematach, ja-
kie podjął w rozmowie z kard. Pietro Paroli-
nem. – Mówiliśmy szerzej o polityce między-
narodowej, o sytuacji na Białorusi. Kardy-
nał pytał, jak ją postrzegamy, ja również pyta-
łem, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. 
W zasadzie mieliśmy wspólne zdanie, że na-

leży wspierać wszystkich tych, któ-
rzy chcą prawdziwej demokracji, 
którzy chcą wolności, którzy chcą 
żyć w uczciwym państwie. I ci lu-
dzie powinni mieć nasze wsparcie, 
ale oczywiście Białoruś sama po-
winna decydować o sobie, w wol-
nych wyborach, takich, które są 
wyborami uczciwymi. Tutaj mie-
liśmy stanowisko jednoznaczne, że 
wspólnota międzynarodowa po-
winna tego od władz Białorusi wy-
magać (...) i w tym społeczność 
międzynarodowa powinna naród 
białoruski wspierać – relacjonował 
szef polskiego państwa.

Zaznaczył, że przedmiotem rozmów była 
także sytuacja na Bliskim Wschodzie, a tak-
że losy chrześcijan w różnych stronach świa-
ta. – Odebrałem podziękowania za to, że na-
sze stanowisko w tych sprawach jest tak bar-
dzo pryncypialne, że zawsze stajemy w obro-
nie tych, którzy są uciskani. Rozmawialiśmy 
również o kwestiach związanych z przyszło-
ścią Unii Europejskiej, z tymi wszystkimi pro-
cesami, które się toczą – podsumował.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II
Wczesnym popołudniem prezydent An-

drzej Duda wziął udział w Mszy św. odpra-
wionej przy grobie św. Jana Pawła II w bazyli-
ce św. Piotra. Odprawił ją abp Jan Romeo Paw-
łowski, kierujący sekcją III Sekretariatu Stanu, 
zajmującą się personelem dyplomatycznym.

W homilii hierarcha zwrócił się do pre-
zydenta, nawiązując do jego wyboru na dru-
gą kadencję. – Niech to będzie dla Pana, dla 
rodziny, dla Polaków czas błogosławiony, czas 
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P
rzypomnijmy, że urząd prezyden-
ta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
przywrócił Sejm na swym posiedzeniu 

7 kwietnia 1989 r. (dwa dni po zakończeniu 
obrad Okrągłego Stołu), uchwalając ustawę 
o zmianie konstytucji z 1952 r. Dnia 19 lipca 
1989 r. Zgromadzenie Narodowe (wyłonio-
ny w wyniku częściowo wolnych wyborów 
w dniu 4 czerwca Sejm „kontraktowy” i Se-
nat) większością jednego głosu wybrało gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego pierwszym, a zara-
zem ostanim prezydentem Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej (od 31 grudnia 1989 r. 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). 

Poprzednikiem Wojciecha Jaruzelskiego 
był działacz komunistyczny i agent NKWD 
Bolesław Bierut, wybrany 5 lutego 1947 r. na 
urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przez ukonstytuowany w wyniku sfałszowa-
nych wyborów Sejm Ustawodawczy. Uchwa-
lona 22 lipca 1952 r. konstytucja Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej zniosła ten urząd, 
wprowadzając na to miejsce instytucję Rady 
Państwa – „zbiorową głowę” Polski.

Swój urząd prezydent Jaruzelski peł-
nił do chwili złożenia ślubowania (22 grud-
nia 1990 r.) przez Lecha Wałęsę, obranego 
na urząd prezydenta RP w wyniku wyborów 
powszechnych. Tego dnia na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie Ryszard Kaczorow-
ski, ostatni z sześciu konstytucyjnych prezy-
dentów II RP na uchodźstwie pełniących od 
września 1939 r. swój urząd w oparciu o kon-
stytucję z 23 kwietna 1935 r. przekazał pre-
zydentowi Lechowi Wałęsie insygnia prezy-
denckie II Rzeczypospolitej.

Prezydent Wałęsa niebawem po objęciu 
prezydentury udał się w swą pierwszą podróż 
zagraniczną właśnie do Watykanu, gdzie 
5 lutego 1991 r. przyjął go św. Jan Paweł II.
W rozmowie z Ojcem Świętym Prezydent 
RP wyraził wdzięczność za poparcie, jakiego 
Stolica Apostolska i osobiście Papież udzieli-
li narodowi polskiemu na jego drodze do od-
zyskania wolności i niepodległości. Podkre-
ślił również wielowiekowe więzi łączące Pol-
skę z Kościołem i Stolicą Apostolską.

Drugim prezydentem RP przyjętym przez 
papieża-Polaka był Aleksander Kwaśniewski, 
pełniący ten urząd w latach 1995–2005. Miało 
to miejsce 15 października 1998 r. Rzecz zna-
mienna, że ten wywodzący się z lewicy polityk 

dłużej z Ojcem Świętym, m.in. o Polsce, Unii 
Europejskiej, polityce rodzinnej i o św. Janie 
Pawle II. Franciszek z zadowoleniem wyrażał 
się m.in. o rządowym wsparciu rodzin, o pro-
gramie 500 plus.

Mówiąc o wizytach powojennych głów 
państwa polskiego w Watykanie należy wspo-
mnieć o wydarzeniach „przedprezydenc-
kich”. W inauguracji pontyfi katu Jana Pawła II
(22 października 1978 r.) i mającej miejsce na-
stępnego dnia audiencji dla Polaków uczestni-
czyła ofi cjalna delegacja władz PRL-u z prze-
wodniczącym Rady Państwa prof. Henrykiem 
Jabłońskim. Ojciec Święty raz jeszcze przy-
jął tego polityka – 19 maja 1983 r., nazajutrz 
po obchodach 39. rocznicy zdobycia Monte 
Cassino. Dnia 13 stycznia 1987 r. Jan Paweł II 
przyjął w Watykanie gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego, który określił to wydarzenie jako „his-
toryczną wizytę i wyraz nadziei, że przyniesie 
ona pożytek Polsce i Europie”.

Za wielki nietakt wobec papieża Pawła VI 
uznano zachowanie Edwarda Ochaba, ówcze-
snego przewodniczącego Rady Państwa, któ-
ry składając ofi cjalną wizytę we Włoszech 
(6–11 maja 1967 r.) nie odwiedził Ojca Świę-
tego. Ogólnie przyjętą praktyką było i jest, że 
politycy – głowy państw czy szefowie rządów 
– podczas pobytu w Rzymie „zahaczają” o Wa-
tykan, gdzie przyjmuje ich papież. Tymczasem 
ofi cjalny przedstawiciel katolickiej Polski nie 
zrobił tego, a ówczesna propaganda tłumaczy-
ła to napiętym programem jego wizyty.

KRZYSZTOF GOŁĘBIOWSKI (KAI) /WARSZAWA

Prezydenci III RP w Watykanie
Podróż prezydenta Polski Andrzeja Dudy do Włoch i jego spotkanie z spotkanie z Oj-
cem Świętym Franciszkiem w Watykanie stanowi okazję do przypomnienia dotych-
czasowych wizyt prezydentów III RP za Spiżową Bramą. Pierwszy do Watykanu po-
jechał prezydent Lech Wałęsa w 1991 r. Biskupom Rzymu składali wizytę wszyscy 
jego następcy na urzędzie Prezydenta RP i to wielokrotnie.

ma na swym koncie najwięcej spotkań 
z papieżami. Jan Paweł II przyjmo-
wał go jeszcze pięciokrotnie: 8 kwiet-
nia 2000 r., 26 lutego 2002 r., 19 maja
i 17 października 2003 r. oraz 18 maja 
2004 r. Niedługo przed zakończeniem 
drugiej kadencji swej prezydentury 
Aleksander Kwaśniewski został przy-
jęty przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI (9 grudnia 2005 r.).

Do Watykanu przybywał, i to pię-
ciokrotnie, Lech Kaczyński (prezydent 
w latach 2005–2010). Przyjmował go 
tam już Benedykt XVI: 26 stycznia 
2006 r. oraz 18 maja i 12 października 
2009 r. Ponadto 2 kwietnia i 3 czerw-
ca 2007 r. oraz 11 października 2009 r.
prezydent Kaczyński uczestniczył 
w uroczystościach religijnych w Watykanie 
i z tej okazji też spotykał się z Ojcem Świętym 
na placu św. Piotra – były to krótkie rozmowy. 

Następca tragicznie zmarłego pod Smo-
leńskiem śp. Lecha Kaczyńskiego, Bronisław 
Komorowski (2010–2015), odwiedzał w Wa-
tykanie zarówno Benedykta XVI, jak i jego 
następcę, Franciszka. Po raz pierwszy było to 
15 października 2010 r., a następnie 2 maja 
2011 r. – nazajutrz po beatyfi kacji Jana Paw-
ła II; prezydent podziękował Ojcu Świętemu 
za wyniesienie na ołtarze naszego wielkiego 
rodaka. Dnia 26 kwietnia 2014 r. Bronisła-
wa Komorowskiego przyjął już nowy biskup 
Rzymu, Papież Franciszek – było to w przed-
dzień kanonizacji papieża Jana Pawła II; roz-
mawiano nie tylko o tym wydarzeniu, ale 
także m.in. o sytuacji na Ukrainie, na wscho-
dzie której rozpoczęła się wojna wywołana 
przez Rosję.

Prezydenta RP Andrzeja Dudę, pełniącego 
tę funkcję od 6 sierpnia 2015 r., papież Franci-
szek przyjął dotychczas trzykrotnie: 9 listopa-
da 2015 r., 5 czerwca 2016 r. i 15 października 
2018 r. Rozmowy podczas pierwszej audiencji 
dotyczyły m.in. dwóch ważnych wydarzeń za-
planowanych na 2016 r.: 1050. rocznicy chrztu 
Polski i Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie. Drugie spotkanie było krótkie, przy oka-
zji kanonizacji w Watykanie o. Stanisława Pap-
czyńskiego. Trzecia wizyta też była okoliczno-
ściowa, tym razem w związku z obchodami 
40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, ale szef państwa rozmawiał 

Audiencja Prezydenta Lecha Wałęsy u św. Jana Pawła II,
5 lutego 1991 r.
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P
rezydent podkreślił, że jest dla niego 
wielkim przeżyciem możliwość od-
dania hołdu spoczywającym „na tej 

krwawej ziemi, w Bykowni pod Kijowem”. 
Powiedział także, że trwające przez wiele lat 
„kłamstwo katyńskie było fundamentem nie-
istniejącej już dziś na szczęście komunistycz-
nej Polski”, na którym „ufundowana była po-
chodząca z Moskwy władza”. – Dlatego szczy-
cimy się, że prawda o Zbrodni Katyńskiej, 
o bestialskim, ludobójczym morderstwie, ja-
kiego Sowieci dokonali na polskich ofi cerach 
w Katyniu, w Charkowie i tutaj w Bykowni, 
stanowi dzisiaj jeden z najsilniejszych funda-
mentów Polski wolnej, prawdziwie suweren-
nej, prawdziwie niepodległej – powiedział.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 
w tym roku obchodzimy także setną rocznicę 
zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. – Wtedy 
polscy i ukraińscy żołnierze walczyli ramię 
w ramię po to, by odepchnąć sowiecką nawa-
łę. Udało się to. W tak wielu miejscach uda-
ło się nie tylko przełamać front, ale przede 
wszystkim pognać Sowietów z powrotem na 
wschód, zatrzymać nawałę, która szła na Pol-
skę, zatrzymać nawałę, która szła na Europę 
po to, by zanieść komunizm i zmienić świat. 
Dziś wiemy, że przede wszystkim po to, by 
przynieść ludziom nieszczęście. Wspólnymi 
siłami udało się wtedy zwyciężyć – powie-
dział. Dodał, że wielu historyków uważa, że 
Zbrodnia Katyńska – bestialski mord na pol-

skich ofi cerach – był zemstą Józefa Stalina za 
tamtą bolesną porażkę, którą jak inni sowiec-
cy dowódcy musiał ze wstydem przeżywać.
– Musiał cofać się, musiał poniechać zamiary 
dominacji nad Europą, dominacji wówczas 
nad Polską – powiedział. 

Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, 
że w Bykowni „polscy ofi cerowie, polscy 
żołnierze, dzielą tę ziemię z mieszkańcami 
Ukrainy”, którzy podobnie jak Polacy mieli 
zostać unicestwieni przez Sowietów. – Dzisiaj 
możemy o tym głośno mówić my, wolni Po-
lacy, tutaj na wolnej, suwerennej i niepodle-
głej Ukrainie. Możemy to dzisiaj mówić jako 
sojusznicy Ukrainy, którzy stoją przy Ukra-
inie ramię w ramię wobec kolejnej rosyj-
skiej agresji. Tym razem takiej, która odebra-
ła Krym, tym razem takiej, która zawłaszczy-
ła ziemię doniecka, ługańska, tragedii, z którą 
świat, Europa nigdy nie mogą się pogodzić, 
którą naszym obowiązkiem jest dzisiaj od-
wrócić, zatrzymać i przywrócić tu i Ukrainie, 
i Europie te granice, które powinny być i któ-
re są granicami uczciwości, prawa międzyna-
rodowego, sprawiedliwości i po prostu zwy-
kłej przyzwoitości – powiedział.

Zdaniem prezydenta tego domaga się pa-
mięć spoczywających w Bykowni ofi ar. – Tego 
dzisiaj domaga się pamięć także i tych ofi ar, 
które spoczywają w Charkowie i w tylu innych 
miejscach. Zawsze musimy o tym pamiętać, 
bo to jest kwestia godności naszych narodów, 

to jest kwestia sprawiedliwości, to jest wresz-
cie kwestia uczciwej pamięci historycznej, 
której kultywowanie, i o której mówienie jest 
naszym obywatelskim obowiązkiem. Cześć 
i chwała Bohaterom, wieczna pamięć Pomor-
dowanym i Poległym! – powiedział.

Prezydent, któremu towarzyszyła mał-
żonka Agata Kornhauser-Duda złożył kwia-
ty pod kurhanem z krzyżami oraz pod po-
mnikiem upamiętniającym ofi ary Zbrodni 
Katyńskiej. Modlitwę w spoczywających na 
cmentarzu odmówił o. Benedykt Krok, kar-
melita pracujący na Ukrainie.

Otwarta 21 września 2012 r. nekropolia 
w Kijowie-Bykowni jest czwartym cmenta-
rzem katyńskim, po cmentarzach w Katyniu, 
Miednoje i Charkowie, które zostały poświę-
cone w 2000 r. W Bykowni upamiętniono 
3435 polskich obywateli – ofi ary Zbrodni Ka-
tyńskiej z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej.

O wielowyznaniowym charakterze cmen-
tarza przypominają symbole religii katolic-
kiej, prawosławnej, żydowskiej oraz muzuł-
mańskiej umieszczone na jego bramie. Przy 
wejściu, obok kolumn z wyrzeźbionymi orła-
mi, znajduje się tablica z napisem: „Tu spoczy-
wają obywatele II RP zamordowani przez so-
wieckie NKWD na terenie Ukrainy w 1940 r.”
Elementem centralnym cmentarza, podobnie 
jak innych nekropolii katyńskich, jest ścia-
na ołtarzowa z wyrytymi na niej nazwiska-
mi ofi ar oraz krzyżem. Na cmentarzu znajdu-
je się także dzwon pamięci, a także kilkume-
trowy kurhan z łacińskimi krzyżami.

Podobnie jak na cmentarzach w Katyniu 
i Miednoje, w Bykowni część polska cmenta-
rza wchodzi w skład Państwowego Memoriału 
Ofi ar Totalitaryzmu Sowieckiego, na którym 
spoczywają Ukraińcy i Rosjanie, zamordo-
wani podczas tzw. Wielkiego Terroru z lat 30.
XX wieku. Szacuje się, że w Bykowni może być 
to nawet około 100 tysięcy Ukraińców.

Prace badawcze prowadzone były przez 
polskich archeologów z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Koli w latach 
2006–2007 oraz 2011–2012. Kamień węgiel-
ny pod budowę cmentarza został wmurowa-
ny w listopadzie 2011 r. przez prezydentów 
Polski i Ukrainy. Prace budowlane związa-
ne z przygotowaniem miejsca pod budowę
nekropolii i wykonaniem jej elementów ka-
miennych – tabliczek, krzyży, ścian i ołtarza 
trwały od 30 maja 2012 r. Cmentarz poświę-
cił bp Józef Guzdek 21 września 2012 r.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Prezydent Andrzej Duda modlił się na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni pod Kijowem. 
Był to pierwszy punkt trzydniowej wizyty Prezydenta RP na Ukrainie. W tym roku przypada 
80. rocznica Zbrodni Katyńskiej, ale z uwagi na epidemię koronawirusa większość obchodów 
rocznicowych odbyła się w skromniejszej niż zapowiadano formie. W intencji spoczywających 
na cmentarzu odmówiona została modlitwa. Nekropolię 21 września 2012 r. podczas ceremo-
nii otwarcia poświęcił biskup polowy Józef Guzdek.
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Cmentarz w Bykowni, 11 października 2020 r.

Prezydent uczcił pamięć 
spoczywających w Bykowni
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U
roczystej Mszy św. przewodniczył de-
legat biskupa polowego WP – ks. płk 
SG Zbigniew Kępa. Na początku li-

turgii zgromadzeni duchowni, rodziny Ka-
pelanów Katyńskich i przybyli goście uda-
li się pod tablicę pamięci. Aktu odsłonięcia 
dokonały Danuta Widelska, krewna śp. ks. 
kpt. Władysława Plewika oraz Maria Drobek 

z rodziny ks. mjr. Mieczysława Janasa. Tabli-
cę poświęcił przewodniczący celebrze ks. płk 
SG Zbigniew Kępa.

Z ziemią lubelską związanych było dzie-
sięciu duchownych wojskowych: ks. płk Ed-
mund Nowak, ks. ppłk Stanisław Kontek, ks. 
ppłk Władysław Urban, ks. ppłk Jan Leon 
Ziółkowski, ks. mjr Ignacy Drozdowicz, ks. 
mjr Aleksander Dubiel, ks. mjr Mieczysław 
Janas, ks. kpt. Józef Czemerajda, ks. kpt. Wła-
dysław Plewik, ks. kpt. Ignacy Drabczyński. 

W homilii ks. Kępa mówił: „Na tablicy, 
którą odsłoniliśmy i poświęciliśmy widnie-
je dziesięć imion i nazwisk wraz ze stopniami 
wojskowymi. Dziewięciu to kapłani – kapelani 
Wojska Polskiego, zaś jeden, to Ignacy Drab-
czyński, alumn, który pełnił posługę sanita-
riusza wśród rannych i umierających żołnie-
rzy. Wszyscy oni mieli jakiś związek z ziemią 
lubelską, z diecezją lubelską. Tablica ta – do-
dajmy – powstała z inicjatywy Stowarzysze-
nia Pamięć Kapelanów Katyńskich, z pomocą 
księdza proboszcza tej parafi i Andrzeja Pier-
siaka oraz fi nansowemu i  merytorycznemu 
wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, z Od-

działu Lubelskiego”. Kaznodzieja przybliżył 
zebranym biogramy wszystkich duchownych 
wymienionych na inskrypcji. Najobszerniej 
przedstawił postać ostatniego przedwojenne-
go proboszcza kościoła garnizonowego w Lu-
blinie ks. płk. dr. Edmunda Nowaka. 

Kończąc kazanie ks. Kępa zachęcał wier-
nych do modlitwy za Kapelanów Katyńskich. 
– Zasługują na naszą modlitewną pamięć.
A może przyjdzie taki czas, kiedy Kościół po 
procesie kanonicznym ogłosi ich błogosła-
wionymi? – powiedział.

Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Zyg-
munt Lipski, autor biografi i ks. ppłk. Stani-
sława Kontka, ks. prof. Roman Dzwonkowski, 
autor monografi i „Leksykon duchowieństwa 

polskiego represjonowa-
nego w ZSRS 1939–1988”,
ks. kan. Stanisław Góra, 
krajan ks. mjr. Aleksandra 
Dubiela z Frampola, ks. Ta-
deusz Liminowicz, kapelan 
Rodziny Katyńskiej w Lu-
blinie, ks. Leszek Nawracaj, 
który przybył z pielgrzym-
ką wiernych ze Zręcina
k. Krosna, z rodzinnej parafi i 
ks. mjr. Mieczysława Janasa 
oraz miejscowi duchowni:
ks. ppłk Andrzej Piersiak 
i ks. Wojciech Derlukiewicz.

Przed błogosławieństwem ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa w imieniu biskupa polowego 
WP Józefa Guzdka w dowód wdzięczności 
za przywracanie pamięci o Kapelanach Ka-
tyńskich w Archidiecezji Lubelskiej odzna-
czył ks. kan. Zygmunta Lipskiego Medalem 
„W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Należy podkreślić fakt, iż Stowarzyszenie 
Pamięć Kapelanów Katyńskich i Instytut Pa-
mięci Narodowej wsparli w upamiętnieniu 
wierni parafi i garnizonowej, którzy ofi arnie da-
rowali kolorowy złom celem przetopienia w ta-
blicę pamięci. Jest to piękny wzór do naślado-
wania dla kolejnych społeczności pragnących 
uczcić bohaterskich Kapelanów Katyńskich!

ŁUKASZ STEFANIAK

Wąwolnica
Podczas uroczystości ku czci Matki Bo-

żej Kębelskiej, które odbyły się 6 września 
odsłonięto pomnik poświęcony 33 duchow-
nym zamordowanym przez Rosjan w Katy-
niu i Charkowie. Tablica przypomina o księ-
żach i rabinie, którzy do samego końca pod-
trzymywali na duchu polskich ofi cerów ocze-

kujących na pewną śmierć. Tablica powstała 
z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć Kapela-
nów Katyńskich. 

– Chcemy oddać cześć tym, którzy zginę-
li w Katyniu, bo byli przy swoich żołnierzach, 
przy swoich ofi cerach, aby ich umacniać 
w tym trudnym czasie – akcentował ks. abp 
Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Ta-
blicę poświęcili prymas Polski abp Wojciech 
Polak. – Błogosławimy kamienną tablicę, aby 
była przypomnieniem dla wszystkich poko-
leń Polaków, że Kościół i Ojczyzna są bezcen-
nymi darami, które Bóg Ojciec nam ofi aro-
wał dla naszego wzrastania i rozwoju do peł-
ni świętości, która jest w Jezusie Chrystusie 
Panu naszym. Niech przykład pracy, cierpie-
nia i ofi ary życia kapłanów, Kapelanów Ka-
tyńskich, zawsze będą wzorem uczciwego 
wypełniania obowiązków do końca. Prosimy 
Cię Boże przyjmij ich do swojego królestwa, 
a nam udzielaj cnót, odwagi i męstwa, aby-
śmy podążając ich śladem osiągnęli nagro-
dę życia wiecznego, przygotowaną nam przez 
Chrystusa Pana – modlił się abp Polak.

Odsłonięcia pomnika dokonali przedsta-
wiciele rodzin zamordowanych na Wscho-
dzie kapelanów, Janina Wójtowicz (z rodziny 
ks. Władysława Plewika), Anita Gietka (z ro-
dziny ks. Bronisława Szweda) i Bogusława 
Bazyl (z rodziny ks. Józefa Mikuczewskiego). 
Wieńce złożyli obecni na uroczystości Poseł 
na Sejm RP Sylwester Tułajew oraz przedsta-
wiciele marszałka województwa lubelskiego 
i wojewody lubelskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czenie medali za pracę na rzecz upamiętnie-
nia Kapelanów Katyńskich. Medal „W służbie 
Bogu i Ojczyźnie” otrzymali: ks. Jerzy Ważny, 
Kustosz Sanktuarium MB Kębelskiej, Grzegorz 
Widelski, jeden z inicjatorów budowy pomni-
ka oraz płk rez. Krzysztof Ziemkiewicz. Medal 
„Stulecia Biskupstwa Polowego” otrzymał ks. 
kan. Zygmunt Lipski. Medale wręczyli ks. płk 
SG Zbigniew Kępa i ks. mjr Marcin Janocha. 

Tablica upamiętniająca kapelanów sta-
nęła w Wąwolnicy nieprzypadkowo. Aż 10
z 33 duchownych zamordowanych na Wscho-
dzie jest związanych właśnie z ziemią lubel-
ską. – Połowa z nich nie ma już rodzin, któ-
re mogłyby przekazywać pamięć o nich. Na-
sze stowarzyszenie stara się kultywować pa-
mięć i zbierać materiały o wszystkich kapela-
nach zamordowanych na Wschodzie – zazna-
czył Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia 
Pamięć Kapelanów Katyńskich.

OPRAC. KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Lublin i Wąwolnica – upamiętnienia kapelanów katyńskich związanych z ziemią lubelską

W niedzielę 11 października 2020 r. w koście-
le garnizonowym Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Lublinie odsłonięto tablicę upamięt-
niającą 10 duchownych wojskowych – ofia-
ry Zbrodni Katyńskiej, którzy urodzili się bądź 
posługiwali na Lubelszczyźnie.
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Upamiętnienie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

Zasługują na naszą modlitewną pamięć
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„N
ieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17), to wskazanie święte-
go Pawła Apostoła od wieków rozbrzmiewa w Kościele. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa odpowiedzią na nie, 

szczególnie w środowiskach pustelniczych, stał się zwyczaj wielokrot-
nego powtarzania krótkich form modlitewnych. Nawiązując do liczby 
Psalmów, 150 razy wołano np. „Panie Jezu, ulituj się nade mną grzesz-
nikiem”. Natomiast we wspólnotach zakonnych reguła nakazywała 
codzienne odmawianie 150 Psalmów Dawida. Ponieważ nie wszyscy 
jej członkowie potrafi li czytać, zamiast psalmów zalecano im odma-
wiać 150 razy „Modlitwę Pańską”. W IX w. jedną z modlitw ujmowa-
nych w powtarzające się sekwencje stało się „Pozdrowienie Anielskie”. 
Aby nie pomylić się w liczeniu, na sznurek nanizywano małe kamycz-
ki, kawałki drewna, wiązano na nim węzełki. W ten sposób powsta-
wały pierwsze różańce. 

W początkach II tysiąclecia w Europie rozkwitła pobożność ma-
ryjna. Szczególnie w kręgu zakonu cysterskiego, założonego przez św. 
Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Coraz częściej modlitwę „Ojcze 
nasz” poczęto zastępować „Pozdrowieniem Anielskim”.

W upowszechnieniu różańca dużą rolę odegrała wspólnota zako-
nu kaznodziejskiego – dominikanie. Jego założycielowi, św. Domi-
nikowi Guzmánowi (ok. 1170–1221), miała objawić się Matka Boża, 
która obdarowała go sznurem paciorków różańcowych i objaśniła 
istotę i sposób odmawiania tego nabożeństwa: „Pozdrowienie Aniel-
skie” jest treścią i podstawą Ewangelii i zbawieniem dla każdej duszy. 
Ucz ludzi odmawiać je, ale z rozważaniem życia Jezusa i życia moje-
go”. Zapowiedziała Dominkowi, że mocą modlitwy różańcowej osią-
gnie sukces w swych akcjach misyjnych w południowej Francji opa-
nowanej przez heretyckie ruchy: albigensów, waldensów i katarów.

Mnichem dominikańskim był też bł. o. Alanus de Rupe
(1428–1475), nazywany ojcem różańca. Ułożył Psałterz Maryjny
– modlitwę ku czci Najświętszej Maryi Panny. Związał go z symboli-
ką wieńca różanego, elementu średniowiecznego stroju, także ozdoby 
nakładanej na głowę, szczególnie w uroczystości religijne i świeckie. 
W ciągu XIII wieku ten świecki zwyczaj przeniesiono w sferę kultu 
maryjnego. Obraz Maryi począł być przyozdabiany wieńcami z kwia-
tów”. Dlatego Psałterz Maryjny poczęto nazywać różańcem.

Ojciec Alanus jego układ wsparł o tradycję biblijną. Na wzór Psał-
terza biblijnego zawierającego 150 psalmów, odmawiano 150 „Zdrowaś 
Maryjo”, poprzedzone odmawianym 15 razy „Ojcze nasz”. Modlitwy te 
zostały zjednoczone z kontemplacją 15 tajemnic wiary. Z czasem ustalił 
się także jego podział na trzy koronki, z których każda obejmuje pięć-
dziesiąt „Zdrowaś Maryjo”. Rozważane były tajemnice radosne, wyra-
żające radość z przyjścia na świat oczekiwanego Mesjasza, bolesne, mó-
wiące o zbawczym cierpieniu Chrystusa i chwalebne, wydobywające 
chwałę zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pańskiego, zesłanie Du-
cha Świętego i chwałę Maryi wniebowziętej – Królowej ziemi i nieba. 
Te trzy części różańca łączono z trzema Osobami Boskimi. Część rado-

sna – wskazywała na działanie Boga Ojca w historii; bolesna – na dzie-
ło Syna, chwalebna – na czasy Ducha Świętego. Każdy dziesiątek po-
przedza modlitwa „Ojcze nasz” – na której, niczym na stabilnym fun-
damencie, wspiera się cała modlitwa chrześcijańska, a kończy Chwała 
Ojcu – oddanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 

Bractwa różańcowe
Ojciec Alanus zainicjował atrakcyjną formułę różańcowej poboż-

ności – bractwa różańcowe. Łączyły chrześcijan w wielką rodzinę, 
skupiającą się wokół swej Matki. Spajała je wspólna modlitwa, pełnie-
nie uczynków miłosierdzia, pamięć o zmarłych. Bractwa, które nader 
szybko poczęły się rozprzestrzeniać, odegrały dużą rolę w odnowie 
i pogłębieniu duchowości chrześcijańskiej. Najstarsze z nich, Bractwo 
Różańcowe Najświętszej Maryi Panny, zapoczątkowane przez bł. Ala-
nusa de Rupe, zostało przez papieża Sykstusa V (1471–1484) zatwier-
dzone i obdarowane odpustami. 

Szczególną cechą bractw różańcowych był i jest ich egalitaryzm. 
Stanowią wspólnotę, która łączy ludzi bez względu na ich pozycję 
społeczną, czy status majątkowy; członkami bractw bywali także bi-
skupi i kapłani. 

Bractwa różańcowe szybko poczęły powstawać także w polskiej 
prowincji dominikańskiej, m.in. we Wrocławiu (1481), Krakowie 
(1484), Lwowie (1484). Stały się trwałym elementem polskiej religij-
ności, szczególnie w dobie I Rzeczypospolitej. Należeli do nich kró-
lowie (Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski), członkowie 
wielkich rodów, szlachta, mieszczanie, także wybitne postaci polskiej 
historii, m.in. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. 

Dziś ten, kto pragnie stać się członkiem wspólnoty różańcowej, musi 
wpisać swe imię do księgi bractwa. W dniu przyjęcia zyskuje odpust zu-
pełny. Musi obowiązkowo odmówić piętnaście tajemnic różańca w cią-
gu tygodnia i prowadzić wzorowe życie chrześcijańskie. Zobowiązany 
jest do udziału w comiesięcznych nabożeństwach różańcowych i god-
nego obchodzenia świąt Matki Bożej, z okazji których członkowie brac-
twa zyskują odpust zupełny. Trzeba podkreślić, że istotą przynależności 
do bractwa różańcowego nie jest pragnienie zdobywania dla siebie ko-
rzyści duchowych, ale niesienie pomocy Kościołowi. 

Wstawiennicza moc różańca. Lepanto
Modlitwie różańcowej przypisuje się wielką wstawienniczą moc, 

skuteczność w zapobieganiu nieszczęściom i niebezpieczeństwom, tak-
że w odnoszeniu zwycięstw w walce ze złem w wymiarze indywidual-
nym i wspólnotowym. W tym kontekście przywołuje się jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w historii chrześcijańskiej Europy: powstrzy-
manie agresji Imperium Osmańskiego. Po zdobyciu przez Turków Kon-
stantynopola (1453), w kolejnym, XVI wieku, miał przyjść czas zdoby-
cia i zagłady Rzymu – stolicy świata chrześcijańskiego. „Z bazyliki Pio-
trowej uczynię stajnię dla moich koni” – odgrażał się sułtan Selim II. 

„Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami”

Październik – miesiącem różańca świętego 

„Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrud-
niejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeń-
stwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie. Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam – jak o tym wspo-
mniałem na początku – sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny (z Listu Apostolskiego św. Jana Pawła II, Rosarium Virginis Mariae, 2002). 



91-15 X 2020  17/2020

Na papieskim tronie zasiadał wówczas św. Pius V(1566–1572), do-
minikanin, człowiek ascezy i modlitwy, wielki czciciel modlitwy ró-
żańcowej, kanonizowany w 1712 r. przez papieża Klemensa XI.

Po obraniu papieżem nadal nosił biały dominikański habit (od 
jego pontyfi katu kolor sutanny biskupów Rzymu) i włosiennice. Swe-
mu dworowi narzucił najsurowsze rygory, mówiono, że chce przemie-
nić Rzym w klasztor. Z wielką gorliwością i energią wprowadzał życie 
w dekrety Soboru Trydenckiego, przeciwstawiał się naporowi refor-
macji, uchronił Włochy przed jakimikolwiek wpływami protestanty-
zmu. Był głównym architektem Ligi Świętej, sojuszu Rzymu, Wenecji 
i Hiszpanii zawiązanego w obliczu śmiertelnego zagrożenia dla świa-
ta chrześcijańskiego agresją islamskiego Imperium Osmańskiego. Za-
inicjował przygotowania militarne do odparcia agresorów i równole-
gle modlitewny szturm nieba. Wezwał cały świat chrześcijański – mi-
liony katolików – do odmawiania modlitwy różańcowej, także do po-
stu i skruchy serc.

Rankiem 7 października 1571 r. do-
szło do wielkiej bitwy morskiej pod Le-
panto w Zatoce Korynckiej. W chwili jej 
rozpoczęcia na fl agowym statku Świętej 
Ligi załopotała wielka bandera z wize-
runkiem ukrzyżowanego Chrystusa. 
W tej godzinie, w dalekim Rzymie, za-
topiony w modlitwie papież Pius V od-
czuł nagły szum wiatru i łoskot żagli, 
tak jakby znalazł się na pełnym morzu, 
pośród wojennych okrętów. Nie dość 
na tym, kiedy podniósł oczy, ujrzał po-
stać Matki Bożej rozpościerającej swój 
płaszcz nad chrześcijańską fl otą. 

Po całodziennej bitwie morskiej 
przyszło wielkie zwycięstwo fl otyl-
li Ligi Świętej. Dominacja turecka na 
Morzu Śródziemnym została poskro-
miona. Pochód islamu zahamowany. 
Sztandar proroka nie zawisł na kopu-
le Bazyliki Piotrowej w miejsce Chry-
stusowego krzyża.

Wiekopomne zwycięstwo pod Le-
panto papież Pius V przypisał wsta-
wiennictwu Maryi, adresatce modli-
twy różańcowej milionów. Dzień 7 paź-
dziernika ogłosił świętem Matki Bożej 
Zwycięskiej. Nadał także Maryi no-
wy tytuł: „Wspomożycielka wiernych”. 
Jego następca, papież Grzegorz XIII
(1572–1585), w tym dniu ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej. 

Następne wieki umacniały pobożność różańcową, tworzyły nowe 
formy wspólnotowego odmawiania tej modlitwy, np. w rodzinnym 
kręgu na zakończenie dnia. Niesłabnącym powodzeniem cieszy się 
Żywy Różaniec, polegający na organizowaniu się w grupy, zwane ró-
żami, których członkowie zobowiązani są do codziennego odmawia-
nia jednej dziesiątki różańca – w ten sposób wszyscy odmawiają i me-
dytują całą modlitwę różańcową.

Leon XIII
Wielkim promotorem różańca świętego był papież Leon XIII 

(1878–1903), autor dwunastu encyklik różańcowych, nazwany przez 
potomnych „najbardziej różańcowym papieżem wszystkich czasów”. 
To on całemu katolickiemu światu ogłosił październik miesiącem Ró-
żańca świętego – codziennego odprawiania nabożeństwa różańcowe-
go. Do litanii loretańskiej włączył wezwanie: „Królowo Różańca Świę-
tego, módl się za nami”. W swym nauczaniu „wskazywał na opatrz-
nościową rolę tej modlitwy w historii i jej niezwykłą skuteczność”. 
Widział w niej narzędzie zaprowadzenia jedności i pokoju w świe-

cie, skuteczny środek na uleczenie ran jego czasu, do których zaliczał 
wzmagający się proces laicyzacji. W encyklice Supremi Apostolatus 
Offi  cio przedstawił różaniec jako skuteczny środek zaradczy przeciw-
ko trzem nieszczęściom dręczącym społeczeństwo jego epoki: pierw-
szym była „niechęć do cichego i pracowitego życia”, którą różaniec le-
czy lekcjami Tajemnic Radosnych, drugim: „strach przed cierpieniem 
i ofi arą”, który różaniec pomaga przezwyciężyć za pomocą kontem-
placji Tajemnic Bolesnych, trzecim: „zapomnienie o wieczności”, któ-
re różaniec niwelował rozważaniem Tajemnic Chwalebnych. 

Różaniec ukazywała Maryja w czasie objawień w Lourdes (1875), 
Fatimie (1917), także w Gietrzwałdzie (1877), gdzie wyraziła życzenie, 
aby wierni codziennie go odmawiali. Modlitwa ta w XX wieku stawała 
się również świadectwem wiary, tej największej – zwieńczonej męczeń-
stwem. W 1997 r. Jan Paweł II beatyfi kował Zefi ryna Gimeneza Malla, 
hiszpańskiego Roma, jedną z tysięcy ofi ar represji skierowanych prze-

ciw Kościołowi przez republikańskie 
władze w Hiszpanii w 1936 r. Bł. Ze-
fi ryn ujął się za prowadzonym na roz-
strzelanie księdzem. Co więcej, w trak-
cie zatrzymania w jego kieszeni zna-
leziono różaniec. Odmówił propozy-
cji uwolnienia w zamian za zaprzesta-
nie odmawiania w więziennej celi mo-
dlitwy różańcowej. Został rozstrzela-
ny. W gronie 108 polskich Męczenni-
ków II wojny światowej, beatyfi kowa-
nych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, 
znaleźli się dwaj kapłani, którzy w nie-
mieckich obozach oddali życie za od-
mowę podeptania różańca: ks. Włady-
sław Demski z Inowrocławia (Sachsen-
hausen) i ks. Józef Kowalski, salezjanin 
(Auschwitz). Wiele przykładów wier-
ności różańcowi i prześladowań z tego 
powodu przynoszą także świadectwa 
z „nieludzkiej ziemi”.

Św. Jan Paweł II, w którego życiu 
duchowym „od lat młodzieńczych 
modlitwa ta miała ważne miejsce” 
w ogłoszonym w 2002 r. liście apo-
stolskim Rosarium Virginis Mariae 
– Różaniec Najświętszej Maryi Pan-
ny wzbogacił ją o część czwartą – Ta-
jemnicę Światła, obejmującą najistot-
niejsze wydarzenia z okresu publicz-
nej działalności Jezusa, począwszy od 

chrztu w Jordanie aż do ustanowienia Eucharystii. W strukturze mo-
dlitwy różańcowej Tajemnicę Światła umieścił pomiędzy tajemnicami 
radosnymi a bolesnymi. W ten sposób różaniec stał się streszczeniem 
„całego przesłania ewangelicznego” i orędzia chrześcijańskiego, wpro-
wadzeniem w głębię Serca Jezusowego. 

***
W październiku, w świątyniach Ordynariatu Polowego, tak jak 

w innych świątyniach Kościoła katolickiego, wspólnota wiary gro-
madzi się będzie na nabożeństwach różańcowych – modlitwie me-
dytacyjnej głęboko osadzonej w tradycji Kościoła w której „odbija się 
echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnifi cat za dzieło odku-
pieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec 
lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wpro-
wadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie 
głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie ob-
fi tość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela
(św. Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae).

 
JĘDRZEJ ŁUKAWY

Bartolomé Estéban Murillo, Matka Boża Różańcowa
(między 1670 r. a 1680 r.)
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S
towarzyszenie „Rodzina Wojskowa” 
(SWR) tworzą żony, matki oraz cór-
ki zawodowych żołnierzy, którym za-

leży na podtrzymywaniu trwałości rodzi-
ny wojskowej, kształtowaniu postaw patrio-
tycznych i  obywatelskich oraz integracji lo-
kalnych społeczności wojskowych z  cywil-
nymi. Członkinie stowarzyszenia kontynuują 
tradycję swoich poprzedniczek, które rozpo-
częły działalność 95 lat temu. 3 lutego 1925 r.
Marszałek Józef Piłsudskiego na zebraniu 
w  Warszawie w obecności trzystu przedsta-

wicielek środowiska wojskowego powołał do 
życia Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”. 
Honorową członkinią Stowarzyszenia z legi-
tymacją oznaczoną numerem 1 była Marszał-
kowa Aleksandra Piłsudska.

Na uroczystość z okazji z okazji 95-lecia 
powstania Stowarzyszenia przybyli przedsta-
wiciele: Wojska Polskiego, organizacji poza-
rządowych, duchowieństwa, Sejmu RP oraz 
Kół Terenowych Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa”. Obecna także była prawnuczka 
Aleksandry i Józefa Piłsudskich Wanda Alek-
sandra Onyszkiewicz-Gnap wraz z ojcem Ja-
nuszem Onyszkiewiczem, byłym dwukrot-
nym ministrem obrony narodowej. 

Witając wszystkich zgromadzonych, Prze-
wodnicząca Rady Naczelnej Stowarzyszenia 
Barbara Mroczkowska dziękowała za wpar-
cie dowódcom i sympatykom Stowarzysze-
nia. – To wy pomagacie i tworzycie klimat ser-
deczności i zrozumienia w codziennej ciężkiej 

95-lecie powstania
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”

pracy społecznej – mówiła. Dziękowała tak-
że koleżankom ze Stowarzyszenia. – Jesteśmy 
w różnym wieku, reprezentujemy różne zawo-
dy, mieszkamy w różnych miejscach w Polsce, 
ale łączy nas jedno – wszystkie działamy na 
rzecz środowiska wojskowego i pracujemy na 
pozytywny wizerunek armii – mówiła. 

Podczas uroczystości przyznano meda-
le okolicznościowe 95-lecia Stowarzyszenia 
„Rodzina Wojskowa” oraz wręczono statuet-
ki, tym, którzy wspierali i wspierają Stowarzy-
szenie: przedstawicielom MON-u, przyjacio-

łom i sponsorom orga-
nizacji. 

Medalem okolicz-
nościowym 95-lecia 
Stowarzyszenia „Ro-
dzina Wojskowa” zo-
stał odznaczony tak-
że Biskup Polowy WP 
Józef Guzdek. W jego 
imieniu odznaczenie 
odebrał ks. płk Ma-
riusz Tołwiński, pro-
boszcz parafi i kate-
dralnej. W imieniu bi-
skupa polowego Józefa 
Guzdka przekazał Sto-

warzyszeniu wyrazy uznania i medal „W służ-
bie Bogu i Ojczyźnie”. – Ksiądz biskup nie 
może dziś z nami być ze względu na obowiązki, 
które wypełnia poza Warszawą, ale rozumiem, 
dlaczego przysłał mnie. Odpowiadam w Ordy-
nariacie Polowym za duszpasterstwo rodzin. 
Troska o rodzinę jest w samym środku naszych 
serc. Dążymy do niego różnymi drogami, ale 
cel jest ten sam – powiedział ks. Tołwiński.

Kolejnym punktem seminarium był wy-
kład dr. Mariusza Kolmasiaka z Muzeum Ła-
zienki Królewskie zatytułowany „Stowarzysze-
nie Rodzina Wojskowa w latach 1925–1939”. 
Prelegent skupił się na działalności oświato-
wej stowarzyszenia, które prowadziło przed-
szkola i szkoły dla dzieci z rodzin wojskowych. 
Wśród zaproszonych gości była m.in. pani 
Alicja Lutostańska, która chodziła do przed-
szkola przy Belwederze prowadzonego przez 
stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, do któ-
rego uczęszczały również córki Józefa i Alek-

sandry Piłsudskich. Otrzymała od Stowarzy-
szenia pamiątkową statuetkę. 

Podczas spotkania uhonorowano tak-
że okolicznościową odznaką 95-lecia SRW 
wyróżnione Koła Terenowe Stowarzyszenia. 
Uroczystość zakończyły jubileuszowy toast, 
koncert Haliny Frąckowiak oraz wspólna fo-
tografi a uczestników spotkania. 

Po zakończeniu uroczystości członkinie 
Stowarzyszenia udały się na plac marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Marszałka oraz Grobem Niezna-
nego Żołnierza, a następnie przejechały do 
Belwederu na spotkanie z Agatą Kornhau-
ser-Dudą Pierwszą Damą RP. 

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” zostało powoła-
ne 3 lutego 1925 r. w Warszawie na zebraniu około 300 
przedstawicielek środowiska wojskowego, z udziałem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Postanowiono wte-
dy, że zasadniczym celem Stowarzyszenia „Rodzina 
Wojskowa” będzie integracja żon i rodzin – inicjowa-
nie i udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomo-
cy ekonomicznej rodzinom wojskowych oraz nawiązy-
wanie i utrzymywanie łączności ideowej, towarzyskiej 
i kulturalnej środowiska. Działalnością stowarzyszenia 
kierowała Rada Naczelna, której przewodniczyły ko-
lejno żony generałów: Wincenta Konarzewska, Hanna 
Hubicka, Jadwiga Fabrycowa, ostatnią przewodniczą-
cą była – Wanda Norwid-Neugebauerowa. 
Powołane w  1991 r. Stowarzyszenie „Rodzina Woj-
skowa” kontynuuje działalność przedwojennej orga-
nizacji.  Cele Stowarzyszenia to:
•  ugruntowanie trwałości rodziny wojskowej i pod-

noszenie jej społecznego prestiżu, 
•  kształtowanie patriotycznych i obywatelskich po-

staw rodzin wojskowych, 
•  integrowanie społeczności lokalnych – wojsko-

wych z cywilnymi. 

www.rodzinawojskowa.pl/Łukasz Czekała

29 września w  Sali Balowej Pałacu na Wyspie w  Łazienkach Królewskich w Warsza-
wie odbyło się seminarium pod hasłem „Tradycja – Wychowanie – Obronność” z okazji
95. rocznicy powstania Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Uroczystość objęła patro-
natem honorowym Pierwsza Dama RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Jednym z patronów 
medialnych wydarzenia był dwutygodnik „Nasza Służba”.

Barbara Mroczkowska, przewodnicząca Rady Naczelnej 
Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” i ks. płk Mariusz Tołwiński
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Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-By-
kowni upamiętnia 3435 polskich więźniów 
– ofi ar Zbrodni Katyńskiej – aresztowanych 
i zamordowanych przez NKWD w 1940 r. 
na Ukrainie, na podstawie decyzji Biura 
Politycznego Wszechzwiązkowej Partii Ko-
munistycznej (bolszewików) i naczelnych 
władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940 r.
Został otwarty 22 września 2012 r.  przez 
prezydentów Polski i Ukrainy, Bronisława 
Komorowskiego i Wiktora Janukowycza. 

Dokładna liczba ofi ar zbrodni NKWD 
jest znana dzięki ujawnieniu tzw. Ukraińskiej 
Listy Katyńskiej sporządzonej w listopadzie 
1940 r. i wysłanej z Ukrainy do centrali 
NKWD w Moskwie. Na Polskim Cmentarzu 
Wojennym ich nazwiska zostały umieszczone 
na tabliczkach-epitafi ach w okalającej cmen-
tarz alejce; zawierają m.in. stopień wojskowy, 
datę i miejsce urodzenia, przydział służbowy, 
zawód, pełnioną funkcję. Podczas ekshu-
macji w Bykowni prowadzonych w latach 
2001–2012 polscy archeolodzy wydobyli 
szczątki 1992 polskich obywateli; siedem 
z nich udało się zidentyfi kować. Reszta, czyli 
ok. 1,5 tys. osób, trafi ło do innych niż Bykow-
nia miejsc kaźni, wymienia się nazwy dwóch 
z nich: Chersoń i Mikołajew na południowej 
Ukrainie. Na Ukraińskiej Liście Katyńskiej 
znalazły się nazwiska dwóch kapelanów wojs-
kowych: ks. Stanisława Matznera (lista dys-
pozycyjna NKWD nr 44/4–32) i i ks. Michała 
Tyszki (lista dyspozycyjna nr 42 – 139).
Przypomnijmy bieg ich życia. 

 Ks. Stanisław Matzner urodził się
31 marca w 1891 r. w Dębicy, ukończył Semina-
rium Duchowne w Przemyślu. 13 lipca 1913 r.
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 

przemyskiego, św. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra. W marcu 1916 r. – był wtedy wikariuszem 
w parafi i pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Gorlicach – otrzymał powołanie do 
służby w armii austro-węgierskiej; m.in. pełnił 
służbę kapelana obwodowego na powiaty: Ol-

kusz, Miechów, Dąbrowa, Włoszczowa i klasz-
tor Jasnogórski. 1 listopada 1918 r. wstąpił do 
Wojska Polskiego, został mianowany kapela-
nem Garnizonu w Olkuszu. W tym samym 
dniu w Kluczach pod Olkuszem przyjął przy-
sięgę na wierność Rzeczypospolitej od żołnie-
rzy byłego austro-węgierskiego 1 galicyjskie-
go pułku ułanów, który przeformował się na 
8 pułk ułanów. Walczył w pułku z bolszewic-
ką agitacją i rozluźnieniem karności. Posługi-
wał także w Wojskowym Szpitalu Zakaźnym 
w Olkuszu, gdzie zapadł na tyfus. Po wyzdro-
wieniu, 4 stycznia 1919 r., został kapelanem 
Będzińskiego Okręgu Wojskowego, a wkrót-
ce kapelanem w Dowództwie Okręgu Etapo-
wego w Będzinie. 3 lipca 1919 r. został prze-
niesiony do dziekanatu Okręgu Generalnego 
w Kielcach. 10 września 1919 r. został miano-
wany kapelanem Garnizonu w Będzinie, a 10 
sierpnia 1920 r. proboszczem Garnizonu Kiel-
ce. W opinii służbowej z 4 października 1920 
r. napisano: Jest nadzwyczaj energiczny, praco-
wity i zapobiegliwy, moralności wzorowej. Jako 
taki jest bardzo pożyteczny na zajmowanym 
stanowisku (Wojskowe Biuro Historyczne).

16 grudnia 1921 r. został zatwierdzony 
w stopniu kapelana (kapitana), ze starszeń-
stwem z dniem 1 czerwca 1919 roku. 10 mar-
ca 1922 r. został kapelanem Domu Inwali-
dów we Lwowie, a 24 sierpnia 1922 r. kapela-
nem Wojskowego Więzienia Karnego w Sta-
nisławowie. Wśród skazanych (było ich nie-
kiedy ponad 3 tys.) prowadził energiczną 
pracę duszpasterską i kulturalno-oświatową. 
W 1927 r. został kierownikiem rejonu dusz-
pasterskiego i proboszczem parafi i wojskowej 
pw. Świętego Kazimierza w Brześciu nad Bu-
giem; pełnił posługę kapłańską dla żołnierzy 
dwóch pułków piechoty, pułku artylerii, bata-
lionu saperów i batalionu pancernego.

W 1931 r. został proboszczem parafi i woj-
skowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski we Lwowie. 1 stycznia 1936 r. zo-
stał awansowany na stopień starszego kape-
lana (majora). W początkach 1939 r. został 
proboszczem parafi i wojskowej pw. Świętego 
Jerzego w Warszawie.

Wybuch wojny zastał go we Lwowie. Pełnił 
posługę kapelańską w czasie obrony miasta. Po 
kapitulacji w dniu 22 września 1939 r. uniknął 
niewoli sowieckiej. Ukrywał się. Pod koniec 
1939 lub w początkach 1940 r, został aresz-
towany przez NKWD. Przetrzymywany był 
w więzieniu we Lwowie. Wiosną 1940 r. został 
zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 
w Charkowie, w Kijowie lub w Chersoniu. 
Miejsce pochówku do dziś jest nieznane.

 Ks. Michał Tyszka urodził się 7 stycz-
nia 1906 r. w Piotrowie w powiecie ostrołęc-
kim. W 1926 r. wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Łucku. 19 stycznia 1930 r. otrzy-

mał święcenia kapłańskie z rąk biskupa łuc-
kiego Adolfa Szelążka. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w parafi i pw. Świę-
tych Piotra i Pawła w Zdołbunowie. Był rów-
nież katechetą w miejscowych szkołach.

1 kwietnia 1938 r. został powołany na sta-
nowisko kapelana pomocniczego w pułku 

Korpusu Ochrony Pogranicza „Zdołbunów”; 
zatwierdzony na tym stanowisku 1 września 
1938 r., a 13 października 1938 r. powołany 
do służby czynnej w Wojsku Polskim. Objął 
stanowisko kapelana pułku Korpusu Ochro-
ny Pogranicza „Zdołbunów”, stacjonującego 
w Równem. 1 listopada 1938 r. otrzymał no-
minację na stopień kapelana.

18 września 1939 r. został aresztowany przez 
funkcjonariuszy NKWD w Równem, Dnia 
28 marca 1940 r, został wywieziony do wię-
zienia w Dniepropietrowsku. Wiosną 1940 r.
został zamordowany przez funkcjonariuszy 
NKWD w Charkowie, w Kijowie lub w Cher-
soniu. Mógł to być także Dniepropietrowsk. 
Miejsce pochówku do dziś jest nieznane.

Nazwiska tych dwóch kapelanów znajdu-
ją się na tablicy w Katedrze Polowej WP, upa-
miętniającej kapelanów wojskowych pole-
głych i zamordowanych w latach 1939–1956 
pod okupacją sowiecką, także na ścianie Ka-
plicy Katyńskiej w katedrze polowej oraz na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni. 
12 maja 2019 r. obok Kaplicy Ukrzyżowania 
w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej 
i Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pa-
cławskiej posadzono 33 Dęby Pamięci, two-
rzące Aleję Dębów Pamięci Kapelanów Ka-
tyńskich. Przed dwoma z nich znajdują się 
tabliczki imienne poświęcona obu kapłanom. 
Nazwisko ks. Matznera zostało umieszczono 
na tablicy w kościele pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Rzeszowie poświęconej kapela-
nom Wojska Polskiego urodzonym bądź po-
sługującym na Podkarpaciu. ofi arom Zbrod-
ni Katyńskiej 1940 r., którą 4 listopada 2019 r. 
odsłonił i poświęcił bp Józef Guzdek

BOGUSŁAW SZWEDO

Dwaj kapelani z Ukraińskiej Listy Katyńskiej NIEBANALNE ŻYCIORYSY
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wał za wzorową współpracę, jaka jest między 
Ordynariatem Polowym a 1 BLTr. – Rozpo-
czynamy święto jednostki Mszą św., tym co 
jest najważniejsze. Wiemy, że jeśli Pan Bóg 
jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, 
wszystko inne jest na właściwym miejscu. 
Jako kapelan 1 BLTr życzę zdrowia, aby Pan 
Bóg strzegł nas od chorób i niebezpieczeństw 
oraz sukcesów zawodowych – niech Pan Bóg 
hojnie udziela łask, abyśmy mogli służyć 
i spełniać się jako żołnierze i pracownicy dla 
dobra Najaśniejszej Rzeczpospolitej – mówił 
ks. mjr Marcin Janocha. 

Po Mszy św. miała miejsce uroczysta 
zbiórka, podczas której wręczano odznacze-
nia, awanse i listy gratulacyjne.

***
1 Baza Lotnictwa Transportowego jest jed-

nostką wojskową wchodzącą w skład Sił Po-
wietrznych. Powstała po przeformowaniu
1 Bazy Lotniczej i rozpoczęła funkcjonowanie 
1 stycznia 2012 roku. Jest przeznaczona do re-
alizacji transportu powietrznego naczelnych 
organów władzy państwowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz realizacji zabezpieczenia logi-
stycznego jednostek wojskowych oraz instytu-
cji Ministerstwa Obrony Narodowej. Ponadto 
1BLTr realizuje bieżące potrzeby remontowe 
i obsługę techniczną sprzętu lotniczego i za-
bezpieczenia naziemnego.

Jednostka utrzymuje również w gotowo-
ści do eksploatacji infrastrukturę lotnisko-
wą, realizuje zadania ochronne kompleksów 
wojskowych oraz zabezpiecza wizyty delega-
cji zagranicznych. Na wojskowej części lotni-
ska Okęcie, na którym znajduje się 1 BLTr lą-
dował m.in. samolot z papieżem Benedyktem 
XVI, który w 2016 r. odwiedził Polskę.

MAŁGORZATA MUSZAŃSKA

U
roczystość rozpoczęła się od złożenia 
kwiatów pod pomnikiem upamiętnia-
jącym załogę samolotu Tu-154 M, któ-

ra 10 kwietnia 2010 r. zginęła pod Smoleń-
skiem. Następnie żołnierze i pracownicy cy-
wilni 1 Bazy Lotnictwa Transportowego wraz 
zastępcą dowódcy płk. Stanisławem Gąbką 
zgromadzili się przy ołtarzu polowym w han-
garze 1 BLTr. 

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
pocztu sztandarowego. Na początku liturgii 
ks. mjr Marcin Janocha, kapelan 1 BLTr, kon-
celebrujący Eucharystię, odczytał list od bi-
skupa polowego Józefa Guzdka, który oso-
biście nie mógł przybyć na święto. „Na ręce 
dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transporto-
wego, płk. pil. Stanisława Konrada, żołnie-
rzy i pracowników oraz wszystkich Uczest-
ników tej uroczystości pragnę przekazać ży-
czenia wszelkiej pomyślności, wielu dalszych 
osiągnięć w pełnionej służbie oraz owocnych 
działań dla dobra naszej Ojczyzny. Ufaj-

cie Temu, który według ludzkich wyobra-
żeń, mieszka w niebie. Niech dobry Bóg bę-
dzie dla Was zawsze drogowskazem. Na dal-
szą służbę i pracę przyjmijcie pasterskie bło-
gosławieństwo” – napisał w przesłaniu do 
uczestników uroczystości biskup polowy. 

W homilii ks. płk Bogdan Radziszewski 
nawiązał do Ewangelii z dnia, która mówi 
o przykazaniu miłości – Boga i bliźniego 
oraz miłosiernym Samarytaninie. – Te dwa 

krótkie słowa: „Będziesz miło-
wał” brzmią jak rozkaz. To im-
peratyw naszych serc – mówił
ks. płk Radziszewski. Dodał, że 
ilekroć czyta lub rozważa te słowa 
przypomina mu się postać Pry-
masa Tysiąclecia, który w 1944 r.
w stopniu podporucznika jako ka-
pelan szpitala powstańczego słu-
żył w Zakładzie dla Ociemnia-
łych w Laskach. Na początku października 
1944 r. patrzył na Warszawę, która skapitulo-
wała – płonącą, zniszczoną. W jego głowie, jak 
mówił ks. Radziszewski, rodziły się różne my-
śli, w sercu wzbierały różne uczucia z niena-
wiścią do okupanta włącznie. Gdy tak patrzył 
na zrujnowaną na stolicę, wiatr przywiał nad-
palony skrawek kartki z lekcjonarza, na której 
widniały m.in. słowa „Będziesz miłował”. – Jak 
zapisał w swoich notatkach późniejszy Prymas 
Polski, te dwa słowa przemieniły jego serce, 
przeorientowały jego myślenie. Wiemy z jego 

późniejszego życia, że nie dał 
się zagarnąć nienawiści, prze-
baczał tym, którzy go więzili, 
potrafi ł przebaczyć narodowi 
niemieckiemu, był wielkim 
apostołem miłości – relacjo-
nował wikariusz generalny.

– Każdy z nas ma być ta-
kim apostołem miłości. Każ-
dego z nas obowiązują przy-
kazania: miłości Boga i bliź-
niego. Ludzie w mundurach 
mają szczególną sposobność 
ku temu, by realizować jesz-
cze jedno przykazanie do-
tyczące miłości – miłości 
do Ojczyzny poprzez swo-

ją służbę, solidne wypełnianie obowiązków, 
dyspozycyjność – kontynuował ks. płk Ra-
dziszewski.

Na zakończenie Mszy św. ks. Aleksy An-
driejuk z Prawosławnego Ordynariatu Woj-
ska Polskiego odmówił modlitwę w intencji 
żołnierzy i pracowników 1 BLTr, a wikariusz 
generalny wręczył wyróżniającym się żołnie-
rzom medale „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. 
Następnie ks. mjr Marcin Janocha podzięko-

Dwa krótkie słowa: „Będziesz miłował”

Wikariusz generalny Biskupa Polowego ks. płk Bogdan Radziszewski przewod-
niczył Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników 1 Bazy Lotnictwa Transpor-
towego (1 BLTr) 5 października, w dniu święta jednostki. – Te dwa krótkie sło-
wa: „Będziesz miłował” brzmią jak rozkaz. To imperatyw naszych serc – mówił
w homilii ks. płk Radziszewski, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. 

Święto 1 Bazy Lotnictwa Transportowego 

Ks. płk Bogdan Radziszewski wręcza wyróżniającym się żołnierzom 
medale „W służbie Bogu i Ojczyznie”. Obok ks. mjr Marcin Janocha,
kapelan 1 BLTr
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Na koniec homilii biskup Guzdek powie-
dział: „Niech każdy z nas buduje swoje ży-
cie osobiste, rodzinne i zawodowe na funda-
mencie prawdy i zdrowego rozsądku. Mam 
nadzieję, że odwaga myślenia i rozumnego 
działania pomoże rozwiać opary absurdu, 
w jakich przyszło nam żyć. Jestem przekona-
ny, że nie emocje, nierzadko wyolbrzymio-
ne lub zaburzone, ale rozumne prawo i od-

powiedzialne decyzje będą wytyczać ścieżki 
naszego postepowania. Ufam, że wszyscy lu-
dzie dobrej woli przyjmą ten apel ze zrozu-
mieniem. Niech nam Bóg błogosławi! A Ma-
ryja – opiekuńcza i wymagająca – niech nam 
wskazuje najlepsze rozwiązania!”

W tym roku środowisko policyjne spotka-
ło się w skromniejszym gronie, program piel-
grzymki także został okrojony. – Jak co roku 
pielgrzymujemy do Królowej Polski przede 
wszystkim, aby podziękować za rok, który 
za nami, a on był niezwykle trudny z uwa-
gi na to, że nie brakowało nam codzien-
nych wyzwań, a także dlatego, że spotkali-
śmy się z tym ogromnym zagrożeniem dla 
nas wszystkich, jakim jest pandemia korona-
wirusa – powiedział komendant Szymczyk.

Dodał, że to jest też „prośba o opiekę, wspar-
cie, o to, co niezwykle ważne, o mądrość podej-
mowania trudnych wyborów”.

KAI, MM

U
roczystości rozpoczęły się złożeniem 
wieńca przed tablicą „Gloria Vic-
tis – Chwała zwyciężonym”. Delega-

cja z Komendantem Głównym Policji gen. 
insp. Jarosławem Szymczykiem, Biskupem 
Polowym WP Józefem Guzdkiem, podse-
kretarzem stanu w MSWiA Bartoszem Gro-
deckim, przewodniczącym Zarządu Główne-
go NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim, 
prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna 1939 r. Teresą Bracką, pre-
zesem Stowarzyszenia RP 1939 r. w Łodzi Ja-
rosławem Olbrychowskim i Prezesem Hono-
rowym Warszawskiego Stowarzyszenia RP 
1939 r. Michałem Wykowskim złożyła wie-
niec w hołdzie 13 tys. policjantom zamordo-
wanym przez Sowietów wiosną 1940 r. 

Na początku homilii biskup Guzdek przy-
pomniał, że Jasnogórska Pani nie tylko wspo-
maga, ale także wymaga. „Ona z tego miejsca, 
podobnie jak to uczyniła w Kanie Galilejskiej, 
nieustannie mówi: «Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie». Zawierzcie Jezusowi, bądź-
cie wierni Jego nauce i nie lekceważcie Jego 
rad. Jedną z nich jest zachęta do myślenia i ro-
zumnego działania” – mówił biskup Guzdek. 
Kontynuując ten wątek biskup polowy przy-
pomniał, że wiara i rozum są ze sobą nieroz-
dzielnie złączone. – Dojrzała wiara zawsze 
szuka wsparcia w rozumnej refl eksji, zaś po-
znanie rozumowe znajduje dopełnienie w wie-
rze. Wiara bowiem sięga tam, gdzie nie się-
ga rozum i zarazem daje odpowiedź na pod-
stawowe, egzystencjalne pytania: kim jestem, 
skąd pochodzę i dokąd zmierzam. Dla wielu 
sług bezpieczeństwa odniesienie do Boga jest 
źródłem sił i najgłębszych motywacji do po-
święcania swojego zdrowia i życia w służbie 
Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi – przypo-
minał zgromadzonym ordynariusz polowy.

Podkreślił, że służba najwyższym warto-
ściom, a do nich bez cienia wątpliwości nale-
żą zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzega-
nie prawa i ładu społecznego domagają się ro-
zumnego postępowania. – Dziękujmy Bogu 
za tych, którzy stawali i nadal stają w obronie 

godności i praw należnych stróżom naszego 
bezpieczeństwa – mówił bp Guzdek. Dodał, 
że „szczególnie ważne są działania prawne 
oraz słowa wypowiadane w obronie funkcjo-
nariuszy, którzy bywają napiętnowani i pu-
blicznie potępiani bez udowodnienia im po-
pełnionej winy”. Zaznaczył, że „jeśli tego za-
braknie, zło będzie się rozzuchwalać, a prze-
stępcy będą zachęcani do podnoszenia ręki 
na polskiego policjanta”.

Pytał „ludzi dobrej woli”, co myślą: 
„Czy wolno lekceważyć godność dru-
giego człowieka? Czy wolno bezkarnie 
niszczyć autorytet polskiej Policji? Czy 
wolno obrzucać obelgami i przekleń-
stwami, tych którzy stoją na straży prze-
strzegania prawa? Czy wolno atakować 
bez żadnych konsekwencji tych, którzy 
z narażeniem życia i zdrowia przyczy-
niają się do naszego bezpieczeństwa? 
Czy można tolerować mowę nienawiści 
wobec funkcjonariuszy policji?”.

Delegat Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Policji zaapelował: „Nie zga-
dzajmy się na niszczenie autorytetu pol-
skiej Policji! Walka o doraźne interesy lub for-
sowanie własnych przekonań nie usprawie-
dliwiają przemocy wobec stróżów prawa! Nie 
usprawiedliwia jej także lekceważenie obowią-
zujących nas przepisów”.

Zauważył, że w tym roku mija 95 lat, 
od kiedy szeregi Policji wzmocniły kobie-
ty. – Potrzebne są delikatne dłonie wycią-
gnięte w geście ratunku, zwłaszcza gdy cho-
dzi o przemoc domową ukrytą w czterech 
ścianach, potrzebne są wrażliwe serca kobiet 
i mężczyzn noszących policyjne mundury. 
Jednak one nie wystarczą. W walce ze złem 
i przemocą potrzebne są także silne męskie 
dłonie, które powstrzymają przestępców lub 
udzielą pomocy potrzebującym.

Bp Guzdek przywołał postać policjan-
ta z Mińska Mazowieckiego, który w sierpniu 
utonął w morzu, ratując życie 15-letniej dziew-
czynce. W jego osobie uczcił tych, którzy zgi-
nęli wypełniając złożoną przysięgę do końca.

Nie zgadzajmy się
na niszczenie autorytetu polskiej Policji

– Nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji! Walka o doraźne interesy lub forsowanie własnych przekonań nie usprawiedliwia-
ją przemocy wobec stróżów prawa! Nie usprawiedliwia jej także lekceważenie obowiązujących nas przepisów – mówił biskup polowy Józef Guz-
dek, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Policji podczas Mszy św., którą sprawował w niedzielę 27 września w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej 
Górze w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji. Pielgrzymka Policji tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę września, poprzedzają-
cą święto św. Michała Archanioła, patrona policjantów. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa odbyła się w skromniejszym gronie.   

XIX pielgrzymka Policji na Jasną Górę 
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Czas odnowy duchowej
i spotkania braci kapłańskiej 

szona jest po całej Polsce. Wielu księży tak-
że wraca z misji wojskowych poza granicami 
Ojczyzny lub się do nich przygotowuje. Jest 
to czas wymiany doświadczeń i wzajemnego 
wsparcia, a także górskich wędrówek w wol-
nym czasie.

KS. PPŁK PAWEŁ PIONTEK

N
iektórzy księża musieli pokonać na-
wet 900 km, żeby przeżyć czas skupie-
nia u podnóża polskich Tatr. „Warto 

było tutaj przybyć – mówił jeden z księży ka-
pelanów – by nabrać duchowych sił do dal-
szej posługi wśród żołnierzy”. 

I rzeczywiście było warto, bowiem reko-
lekcje prowadził ks. prof. Marek Gilski, zna-
ny krakowski teolog i publicysta. W wygło-
szonych dziewięciu naukach rekolekcyjnych 
i czterech homiliach pokazał, że kapłani sta-
rotestamentalni mogą być świetną inspi-
racją dla kapelanów wojskowych. Niestety, 
wśród nich byli i tacy, którzy sprzeniewierzy-
li się swemu posłannictwu i są przestrogą dla 
współczesnych kapłanów.

Każdej Eucharystii przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek. Sprawował ją jako 
dziękczynienie za księży kapelanów, pod-
kreślając wielką wdzięczność za ich poświę-

cenie, posługę i dyspozy-
cyjność. 

W czasie rekolekcji ka-
pelani modlili się także 
podczas Drogi Krzyżowej 
i adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Mieli rów-
nież możliwość skorzysta-
nia z sakramentu pokuty.

W ostatnim dniu ka-
pelani rekolekcji uczest-
niczyli w odprawie z bi-
skupem polowym, w trakcie której wręczo-
no dekrety oraz podziękowania i odznacze-
nia dla wyróżniających się w służbie. Do gro-
na kapelanów wojskowych dołączyli nowi ka-
płani, którzy zostali przedstawieni prezbite-
rium Ordynariatu Polowego.

Doroczne rekolekcje to także czas spotkań 
braci kapłańskiej, która na co dzień rozpro-

W dniach 21–24 września w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księ-
żówka” w Zakopanem odbyły się coroczne rekolekcje dla księży kapela-
nów Ordynariatu Polowego.
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Nuncjusz apostolski w Australii z wizytą w Warszawie

ks. Jerzego Popiełuszki” abp. Adolfo Yllana 
oraz medalem „W Służbie Boga i Ojczyzny” 
ks. bp. Karola Kulczyckiego, który już ponad 
20 lat służy na kontynencie australijskim. 

Na zakończenie spotkania biskup Józef 
Guzdek złożył serdeczne życzenia biskupo-
wi nominatowi ks. Karolowi Kulczyckiemu.

XIB

W dniach 25–26 września miała miej-
sce wizyta nuncjusza apostolskie-
go w Australii abp. Adolfo Ylla-

na w Warszawie. Nuncjuszowi apostolskie-
mu towarzyszyli: biskup nominat ks. Karol 
Kulczycki, ordynariusz diecezji Port Pirie 
w Australii, który otrzymał święcenia biskupie
29 września w Trzebini koło Krakowa oraz 
ks. Jerzy Kołodziej SDS, superior Regionu 

Australijskiego Polskiej Prowincji Salwato-
rianów. 

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z bi-
skupem polowym Józefem Guzdkiem. Na-
stępnie goście udali się do Katedry Polo-
wej WP i Muzeum Ordynariatu Polowego, 
a stamtąd do archikatedry św. Jana Chrzcicie-
la. Odwiedzili także Grób Nieznanego Żoł-
nierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskie-

go. W godzinach wieczornych 
goście biskupa Guzdka udali się 
na spotkanie z nuncjuszem apo-
stolskim w Polsce abp. Salvatore 
Pennacchio. 

W sobotni poranek goście po-
nownie spotkali się z biskupem 
polowym Józefem Guzdkiem 
przy gościnnym wspólnym sto-
le. Poruszano sprawy Kościoła 
w Australii i Polsce oraz posługi 
kapelanów wojskowych. Podczas 
spotkania biskup polowy odzna-
czył medalem „Błogosławionego 
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WROCŁAW
Niedziela, 27 września, była dla parafi i pw. św. Elżbiety Węgierskiej 
bogata w wydarzenia. O godzinie 10.00 ks. kpt. Maksymilian Jezierski 
przewodniczył Mszy św. dla dzieci, które rok temu przyjęły Pana Jezu-
sa do swego serca. W tym samym czasie ks. proboszcz płk Janusz Ra-
dzik udzielał błogosławieństwa, składającym przysięgę żołnierzom-
sportowcom w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicz-
nych we Wrocławiu.

Tego samego dnia przypadła również 81. rocznica powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego. W południe podczas Mszy św. wraz 
z żołnierzami AK, uczestnikami Powstania Warszawskiego w asy-
ście honorowej, którą tworzyli podchorążowie AWL-u oraz w obec-
ności pocztów sztandarowych Wojsk Obrony Terytorialnej i Związ-
ku Harcerstwa Polskiego modliliśmy się w podziemnych władz pań-
stwowych. 

O godzinie 13 niemalże setka dzieci mogła po raz pierwszy przyjąć 
do swojego serca Pana Jezusa pod postacią eucharystycznego chleba. 
Mszy św. przewodniczył ks. kpt. Maksymilian Jezierski. Po uroczysto-
ści każde z dzieci otrzymało pamiątkowy obrazek w formie witrażu.

KS. PPOR. KAMIL PAWLIK

POZNAŃ
W dniach 1–2 października żołnierze i pracownicy cywilni Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu świętowali 18. urodziny swo-
jej jednostki. 

1 października w kościele garnizonowym pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego sprawowana była uroczysta Eucharystia w intencji do-
wódców, żołnierzy i pracowników cywilnych Centrum. Liturgii prze-
wodniczył proboszcz parafi i garnizonowej, ks. kan. ppłk. Paweł Pion-
tek, zaś homilię wygłosił kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych, ks. ppor. Albert Adamczyk. W Eucharystii wziął udział komen-
dant jednostki, płk. dypl. Krzysztof Kuba, jak również liczna repre-
zentacja jej żołnierzy i pracowników cywilnych. 

W homilii zostały przywołane słowa św. Jana Pawła II wypowie-
dziane na spotkaniu z żołnierzami Wojska Polskiego w Zegrzu Po-
morskim w 1991 r.: „Służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy 
obowiązkiem. Musi być wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem 
serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę 
wojskową z miłością Ojczyzny”.  KS. PPOR. ALBERT ADAMCZYK

KĘTRZYN
3 października młodzież z rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w parafi i pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Kętrzynie otrzy-
mała sakrament bierzmowania z rąk biskupa polowego Józefa Guzd-
ka. Była to grupa niespełna 20 osób – młodzież licealna oraz ucznio-
wie ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. 

Na początku Mszy św. ksiądz proboszcz ppor. SG Paweł Grzeszek 
podziękował biskupowi polowemu za przybycie, przywitał obecnych 

na uroczystości kandydatów, ich najbliższych oraz koncelebrujące-
go Eucharystię Dziekana Straży Granicznej – ks. płk. SG Zbigniewa 
Kępę oraz ks. ppor. SG Dariusza Gliniewicza. 

W kaplicy obecni byli przedstawiciele władz SG; Związków Za-
wodowych SG, osoby wyróżnione medalami: „W Służbie Bogu i Oj-
czyźnie” oraz funkcjonariusze i pracownicy nagrodzeni pamiątkowy-
mi grawertonami. 

W liturgii uczestniczyli również m.in. ks. kan. Stanisław Majewski, 
dziekan Dekanatu Kętrzyn i ks. Piotr Nachiło, jego wikariusz. Oprawę 
muzyczną zapewnił pan Adam Kowalski, organista ze Świętej Lipki. 
Wielką pomocą w zorganizowaniu uroczystości była pani Ewa Wojt-
ków, katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.

KS. PPOR. SG PAWEŁ GRZESZEK

DĘBICA
W niedzielę, 4 października, miała miejsce przysięga żołnierzy
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gospodarzem uro-
czystości był 33 batalion lekkiej piechoty WOT w Dębicy. Przysięgę 
wojskową złożyło blisko 70 ochotników – kobiet i mężczyzn – któ-
rzy zdecydowali się wstąpić do najmłodszego rodzaju sił zbrojnych 
w Polsce.  

Żołnierze przysięgali na sztandar 3 PBOT, który rok temu,
w 80 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i w dniu 
święta Wojsk Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota, dowódca bry-
gady, odebrał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Dzień wcześniej na terenie jednostki odprawiono Mszę św. dla żoł-
nierzy składających przysięgę. Wcześniej była okazja do przystąpienia 
do sakramentu pokuty i indywidualnych rozmów z z kapelanem. Mszę 
św. celebrował kapelan batalionu ks. ppor. dr Marcin Krępa. On rów-
nież wypowiedział słowa błogosławieństwa po przysiędze.

KS. PPOR. DR. MARCIN KRĘPA, KAPELAN 33 BLP W DĘBICY

BEMOWO PISKIE 
6 października miała miejsce uroczystość nadania imienia i przeję-
cia tradycji 3 dywizjonu Obrońców Grodna przez oddział Żandarme-
rii Wojskowej stacjonujący w Bemowie Piskim. Oddział został także 
uhonorowany imieniem dowódcy dywizjonu, którym był płk Stani-
sław Wilhelm Kuciel – ofi cer WP zamordowany w Charkowie. 

Na uroczystość przybyli dowódcy jednostek garnizonu Orzysz 
oraz władze powiatowe i gminne. Gościem honorowym uroczystości  
był syn płk Stanisława Wilhelma Kuciela – pan Wojciech Kuciel, któ-
ry od dowódcy oddziału ŻW, ppłk Tomasza Jakubczyka, otrzymał od-
znakę honorową jednostki oraz dokonał odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej upamiętniającej Jego Ojca. Po odsłonięciu tablicy została ona 
poświęcona przez ks. ppłk Krzysztofa Kacorzyka. Następnie odbył się 
apel pamięci  upamiętniający żołnierzy dywizjonu Obrońców Grod-
na oraz defi lada wojskowa.  XKK




