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PaPieska intenCJa MoDlitewna na listoPaD:
aby na Bliskim wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, 
zapanował duch dialogu i pojednania.

Na okładce: 
Nisza z trumnami powstańców styczniowych, 
kaplica Cmentarza na Rossie, Wilno, 
22 listopada 2019 r. fot. ks. płk SG Zbigniew Kępa

Numer zamknięto 27 listopada 2019 r.

Świat bez broni nuklearnej
jest możliwy i konieczny

Drodzy bracia i siostry,
To miejsce sprawia, że bar-

dziej uświadamiamy sobie cierpie-
nia i koszmar, jakie jesteśmy w sta-

nie sobie zadać jako ludzie. Zbombardowa-
ny krzyż i posąg Matki Bożej, odkryty nie-
dawno w katedrze w Nagasaki, przypomina-
ją nam po raz kolejny o niewypowiedzianych 
potwornościach, jakie na swym ciele ponio-
sły ofiary i ich rodziny.

Jednym z najgłębszych pragnień ludzkiego 
serca jest chęć stabilności i pokoju. Posiadanie 
broni nuklearnej i innej broni masowego raże-
nia nie jest najlepszą odpowiedzią na to pra-
gnienie. Co więcej, zdają się one nieustannie 
wystawiać je na próbę. Nasz świat żyje prze-
wrotną dychotomią chęci obrony oraz zapew-
nienia stabilności i pokoju, opartej na fałszy-
wym bezpieczeństwie wspieranym mentalno-
ścią strachu i nieufności, co prowadzi do za-
trucia stosunków między narodami i unie-
możliwienia jakiejkolwiek dialogu.

Nie da się pogodzić pokoju między naro-
dami i stabilności międzynarodowej z jakim-
kolwiek usiłowaniem budowania na strachu 
przed wzajemnym zniszczeniem lub na groź-
bie całkowitej zagłady. Jest to możliwe jedy-
nie wychodząc od globalnej etyki solidarno-
ści i współpracy w służbie przyszłości kształ-
towanej przez współzależność i współodpo-
wiedzialność całej rodziny ludzkiej dziś i jutro.

Tutaj, w tym mieście, będącym świadkiem 
katastrofalnych skutków ataku jądrowego dla 
ludzkości i środowiska, nigdy nie dość będzie 
potępiania wyścigu zbrojeń. Trwoni on bo-
wiem cenne zasoby, które zamiast tego mogły-
by zostać wykorzystane na rzecz integralnego 
rozwoju ludów i ochrony środowiska natural-
nego. W dzisiejszym świecie, w którym milio-
ny dzieci i rodzin żyje w nieludzkich warun-
kach, wydane pieniądze i fortuny zarobione na 
produkcji, modernizacji, utrzymaniu i sprze-

daży coraz bardziej niszczycielskich broni, są 
nieustanną agresją krzyczącą do nieba.[…]

Kościół katolicki ze swej strony nieodwo-
łalnie angażuje się w stanowcze krzewienie 
pokoju między ludami i narodami: jest to 
powinność, do której czuje się zobowiązany 
wobec Boga oraz wszystkich mężczyzn i ko-
biet tej ziemi. Musimy niestrudzenie działać 
i nalegać na niezwłoczne wsparcie głównych 
międzynarodowych narzędzi prawnych do-
tyczących rozbrojenia i nierozprzestrzenia-
nia broni jądrowej, w tym Traktatu o zakazie 
broni jądrowej. W lipcu biskupi Japonii wy-
stosowali apel o likwidację broni nuklearnej, 
a co roku w sierpniu Kościół japoński organi-
zuje dziesięciodniowe spotkanie modlitewne 
w intencji pokoju. Oby ta modlitwa, niestru-
dzone starania na rzecz wspierania porozu-
mień, nacisk na dialog, były „bronią”, w któ-
rej pokładamy ufność, a także aby były źró-
dłem inspiracji wysiłków na rzecz budowania 
świata sprawiedliwości i solidarności, któ-
ra zapewniłaby realne gwarancje dla pokoju.

Będąc przekonanym, że świat bez bro-
ni jądrowej jest możliwy i konieczny, pro-
szę przywódców politycznych, aby nie zapo-
minali, że nie obroni nas ona przed zagroże-
niami bezpieczeństwa narodowego i między-
narodowego naszych czasów. Należy rozwa-
żyć katastrofalny wpływ jej używania z punk-
tu widzenia ludzkości i środowiska, wyrze-
kając się umacniania atmosfery strachu, nie-
ufności i wrogości, napędzanej doktryna-
mi nuklearnymi. Obecny stan naszej plane-
ty wymaga ze swej strony poważnej refleksji 
nad tym, w jaki sposób można wykorzystać 
wszystkie te zasoby, z uwzględnieniem złożo-
nej i trudnej realizacji Agendy 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, a zatem osiągnię-
cia takich celów, jak integralny rozwój ludzki. 
Zasugerował to już w 1964 r. papież św. Paweł 
VI, kiedy zaproponował pomoc najbardziej 

wydziedziczonym za pośrednictwem Fun-
duszu Światowego, zasilanego częścią wydat-
ków na zbrojenia. 

Z tego powodu kluczowe znaczenie ma 
stworzenie narzędzi, które zapewniłyby za-
ufanie i wzajemny rozwój oraz możliwość li-
czenia na przywódców, którzy stanęliby na 
wysokości zadania. Zadanie to z kolei anga-
żuje nas i stanowi dla nas wszystkich wyzwa-
nie. Nikt nie może być obojętny w obliczu 
cierpienia milionów mężczyzn i kobiet, któ-
re wciąż pobudza nasze sumienia. Nikt nie 
może być głuchy na krzyk swego brata, wo-
łającego ze swej rany. Nikt nie może być ślepy 
w obliczu ruin kultury niezdolnej do dialogu.

Proszę was, abyście codziennie groma-
dzili się na modlitwie o nawrócenie sumień 
oraz o triumf kultury życia, pojednania i bra-
terstwa. Takiego braterstwa, które potrafiło-
by uznać i zagwarantować różnice w poszu-
kiwaniu wspólnego celu.

Wiem, że niektórzy z obecnych tutaj nie 
są katolikami, ale jestem pewien, że wszyscy 
możemy modlić się o pokój słowami przypi-
sywanymi świętemu Franciszkowi z Asyżu:
O Panie, uczyń ze mnie narzędzia Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.

W tym miejscu pamięci, które nas przy-
tłacza i nie może pozostawić nas obojętnymi, 
tym bardziej znamienne jest zaufanie Bogu, 
aby nauczył nas, jak być skutecznymi narzę-
dziami pokoju oraz jak pracować, by nie po-
pełniać tych samych błędów z przeszłości.

Obyście wy, wasze rodziny i cały kraj mo-
gli doświadczyć błogosławieństwa dobrobytu 
i harmonii społecznej. 
tłuM. o. stanisław tasieMski (kai)/nagasaki

w dniach 19–26 listopada papież Franciszek odbył podróżą apostolską do tajlandii i Japonii pod hasłem „Chronić każde życie”. odwiedził Bang-
kog, tokio, nagasaki i Hiroszimę. w nagasaki – mieście, na które 9 sierpnia 1945 r. zrzucona została bomba atomowa, zabijając 75 tysięcy ludzi 
i niszcząc niemal połowę jego zabudowy, papież powiedział: „Będąc przekonanym, że świat bez broni jądrowej jest możliwy i konieczny, proszę 
przywódców politycznych, aby nie zapominali, że nie obroni nas ona przed zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 
naszych czasów”. Drukujemy obszerne fragmenty przemówienia ojca świętego wygłoszonego 24 listopada u stóp Pomnika Pokoju.
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Mszę św. koncelebrowali polscy, li-
tewscy, białoruscy i łotewscy bi-
skupi oraz księża i kapelani woj-
skowi. Obecni byli m.in. abp Ta-

deusz Kondrusiewicz, metropolita archidiece-
zji mińsko-mohylewskiej na Białorusi oraz bi-
skup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. 

W Wilnie pochowani zostali: Konstanty 
Kalinowski, gen. Zygmunt Sierakowski, Bo-
lesław Kołyszko, ks. Rajmund Ziemacki, Ju-
lian Leśniewski, Albert Laskowicz, Józef Ja-
błoński, Aleksander i Józef Rewkowscy, Ka-
rol Sipowicz, Jan Bieńkowski, Jan Marczew-
ski, Edward Czapliński, Mieczysław Dorma-
nowski, Ignacy Zdanowicz, Tytus Dalewski, 
Henryk Makowiecki, Władysław Nikolai, 
Kazimierz Syczuk i Jakub Czechan.

Trumny ze szczątkami zostały złożo-
ne przed ołtarzem katedry. Dwie z nich, 
gen. Zygmunta Sierakowskiego i Konstante-
go Kalinowskiego zostały okryte czerwony-
mi flagami z odwzorowaniem herbu Rzecz-
pospolitej Trojga Narodów. 

W homilii abp. Gintaras Grušas przypo-
mniał, że powstanie styczniowe było walką 
prowadzoną nie tylko za „naszą i waszą wol-
ność”, ale także walką o godność. Podkreślił, 
że wolność należy do wartości, które chrze-
ścijaństwo ceni najwyżej. – Walka o wolność 
nigdy nie jest zbyteczna – powiedział.

Metropolita wileński przywołał postacie 
gen. Zygmunta Sierakowskiego, ks. Antonie-
go Mackiewicza oraz słowa Konstantego Ka-
linowskiego, bohaterów powstania stycznio-
wego. Podkreślił, że pozostawione przez nich 

świadectwa „są głębokim przesłaniem silnej 
wiary w sens walki”. – Nadziei, która prze-
wyższa wydarzenia teraźniejszości, świadec-
twem spojrzenia w przyszłość, której sami 
nie doświadczyli – przekonywał.

Przed błogosławieństwem głos zabrał bp 
Józef Guzdek, który podkreślił, że „są czy-
ny, których ocena mimo zmieniających się 
okoliczności jest zawsze pozytywna”. – Nale-
żą do nich walka o wolność i sprawiedliwość 
– powiedział. Ordynariusz Wojskowy zwró-
cił uwagę, że „wspólna modlitwa w obecno-
ści najwyższych władz państwowych świad-
czy o tym, że ten powstańczy czyn ocenia-
my jednoznacznie pozytywnie”. – Naszych 
przodków połączyła walka o wolność i spra-
wiedliwość. Walczyli pod wspólnymi sztan-
darami „W imię Boga za naszą i waszą wol-
ność” – powiedział.

Dodał, że „wspominając przeszłość i zjed-
noczenie wokół idei walki o wolność miej-
my coraz większą świadomość wspólnej od-
powiedzialności za przyszłość i harmonij-
ną współpracę naszych narodów”. – Razem 
pielęgnujmy i rozwijajmy gen wolności, któ-
ry został zaszczepiony w każdym z nas, a po-
głębiony wraz z przyjęciem chrześcijańskiej 
wiary – zachęcał bp Guzdek.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz przypomniał, 
że powstańcy byli przedstawicielami różnych 
narodów i wyznań, ale wszyscy walczyli z ca-
ratem o wolność. Przywołał postać Konstan-
tego Kalinowskiego, „przywódcę ruchu na-
rodowo-wyzwoleńczego, publicystę i poetę 
oraz szlachetnego człowieka, który wyróżniał 

się niezwykłą siłą ducha 
i był jednym z przywód-
ców powstania”. – W nim 
i jego współtowarzyszach 
widzimy swoisty altru-
izm, oddanie i uświado-
mienie własnej godności 
– powiedział.

Zwierzchnik katoli-
ków na Białorusi zwró-
cił uwagę, że uroczysto-
ści nie są rozdrapywa-
niem ran, ale „okazją do 
spojrzenia i zrozumienia 
konsekwencji braku mi-
łości bliźniego i posza-
nowania praw człowie-

ka otrzymanych od Boga”. – Symboliczne, 
że pogrzeb szczątków powstańców odbywa 
się w Wilnie – mieście Bożego Miłosierdzia. 
Swoimi modlitwami towarzyszymy poległym 
powstańcom i polecamy ich dusze miłosier-
nemu Bogu – powiedział.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėdas pod-
kreślił, że odnalezienie powstańców i ich po-
nowny pochówek jest okazją „do ponowne-
go spojrzenia w przeszłość” i „przemyślenia 
XIX-wiecznej historii Litwy i całego regio-
nu”. – Pozwoli to lepiej zrozumieć jej złożo-
ność i godniej uplasować powstanie w naszej 
pamięci historycznej – powiedział. Dodał, że 
idee za które walczyli powstańcy są aktualne 
do dziś a ich ofiara nie była daremną.

Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, 
że uroczystość jest uczczeniem bohaterów 
powstania styczniowego. Zauważył, że po-
wstanie styczniowe „było ostatnim akordem 
przepięknej symfonii różnych kultur, języ-
ków i wyznań, jaką niegdyś rozbrzmiewała 
dawna Rzeczpospolita”.

Prezydent zwrócił uwagę, że odnalezie-
ni przez archeologów powstańcy styczniowi 
zostali wrzuceni przez Rosjan do zbiorowych 
dołów śmierci ze skrępowanymi rękami. 
– Dobrze znamy ten charakterystyczny bar-
barzyński obyczaj, kontynuowany „od białe-
go do czerwonego caratu”. – W osobach boha-
terów, którzy dziś otrzymują wreszcie należny 
im godny pochówek, składamy hołd wszyst-
kim uczestnikom zrywu 1863 r. Zauważył, że 
„upamiętniamy naszych historycznych boha-
terów, ale robimy to, myśląc nie o przeszłości, 
lecz – ze względu na wspólną przyszłość”. 

Głos zabrał także Ihar Pietryszenko, wice-
premier Białorusi, który wyraził wdzięczność 
za umożliwienie uczestniczenia w uroczysto-
ści Białorusinom. 

Po zakończeniu Mszy św. spod katedry 
wileńskiej wyruszył kondukt pogrzebowy, 
który przeszedł ulicami Wilna przez Ostrą 
Bramę na cmentarz na Starej Rossie. Po-
wstańcom w ich ostatniej drodze towarzy-
szyli prezydenci Polski i Litwy, przedstawi-
ciele rządów, m.in. premier Polski Mateusz 
Morawiecki, parlamentarzyści z Polski, Li-
twy, wojsko, duchowni, m.in. kapelani Ordy-
nariatu Polowego ks. płk SG Zbigniew Kępa 
i ks. por. Marcin Janocha oraz mieszkańcy 
Wilna. Zabrzmiały dzwony wileńskich ko-
ściołów i Dzwon Zygmunta na Wawelu.

Po przybyciu na cmentarz, trumny ze 
szczątkami dowódców i uczestników powsta-
nia styczniowego zostały wniesione do kapli-
cy na Rossie, gdzie nastąpiło ostatnie poże-
gnanie, poświęcenie krypt i modlitwy.

krzysztoF stęPkowski

Pogrzeb bohaterów powstania styczniowego
w wilnie, z udziałem prezydentów litwy gitanasa nausėdasa i Polski andrzeja Dudy, odby-
ły się 22 stycznia uroczystości pogrzebowe 20 uczestników powstania styczniowego. trumny 
z ich szczątkami zostały złożone w kaplicy na wileńskiej starej rossie. uroczystości poprze-
dziła Msza św. sprawowana w archikatedrze wileńskiej pw. św. stanisława i św. władysława 
przez abp. gintarasa grušasa, metropolitę wileńskiego.

kondukt przeszedł ulicami wilna, w tle widoczna góra giedymina,
na której odnaleziono szczątki powstańców, 22 listopada 2019 r.
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Dnia 21 listopada w Wilnie odbył się 
chrześcijański pogrzeb 20 powstań-
ców styczniowych 1863 r. – bohate-
rów wolności.

Żegnano ich Mszą św. w wileńskiej bazy-
lice archikatedralnej pod wezwaniem św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika, patrona Polski 
i św. Władysława, patrona Węgier, syna kró-
la Beli I i nieznanej z imienia polskiej królew-
ny, córki króla Mieszka II Lamberta. Świątyni 
jaśniejącej chwałą spoczywającego w niej św. 
Kazimierza Królewicza, patrona Litwy i Pol-
ski. Na długie dziesiątki lat miejscem ich spo-
czynku stał się „dół kryjomy” (Adam Mickie-
wicz, Do Matki Polki) na Górze Giedymina, 
na terenie twierdzy wzniesionej tam po po-
wstaniu listopadowym przez rosyjskich zabor-
ców. Byli żołnierzami powstania styczniowe-
go, pamiętnego zbrojnego zrywu, który ofiar-
nym czynem tysięcy manifestował historycz-
ną jedność Korony, Litwy i Rusi. Zostali stra-
ceni w publicznej egzekucji, ponieważ pod-
jęli walkę z imperium moskiewskich carów, 
jednym ze współsprawców zbrodni rozbio-
rów. Pragnęli, aby ich ojczyzna, Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów, odzyskała wolność, nie-
podległość i całość zagrabionego terytorium. 
To był zasadniczy cel powstania styczniowego. 
Różnie potoczyła się historia tej części Euro-
py Środkowo-Wschodniej, którą niegdyś na-
krywał dach Rzeczypospolitej, państwa róż-
nych narodów, kultur, języków, religii, chrze-
ścijańskich wyznań. Był czas, kiedy to wspól-
ne dziedzictwo deprecjonowano, odwraca-
no się od niego, przedstawiano w ciemnej to-
nacji krzywd, podziałów, konfliktów. Zda się 
nadchodzi czas, kiedy jego wartość poczyna 
być dostrzegana i doceniana. To zapewne po-
czątek drogi… Ważnym krokiem na niej stała 
się wileńska pogrzebowa uroczystość, podczas 
której – jak to ujął w swym przemówieniu Pre-
zydent Rzeczypospolitej – „stajemy tu dzisiaj 
razem: Polacy, Litwini, Białorusini, Łotysze, 
Ukraińcy (…) jako depozytariusze wielkiego 
dziedzictwa Rzeczypospolitej Wielu Narodów, 
którą nasi przodkowie kiedyś współtworzyli 
(...), bo jesteśmy na powrót ludźmi wolnymi, 
obywatelami własnych suwerennych państw”. 

Dowód wiecznej miłości
W lutym 2017 r. osunęła się część zbocza 

wileńskiej Góry Zamkowej, odsłaniając ludz-
kie szczątki. W trakcie badań archeologicz-
nych stwierdzono, że są to szczątki dwudzie-
stu uczestników powstania styczniowego, stra-
conych na placu Łukiskim w Wilnie. Pocho-

wano ich we wspólnej mogile bez trumien, ze 
skrępowanymi do tyłu rękami. Przy jednym 
ze szkieletów znaleziono szczególny identyfi-
kator: złoty pierścionek z napisem „Zygmunt 
Apolonia” i datą: „11 sierpnia/30 lipca 1862”. 
To były imiona nowożeńców, Zygmunta i Apo-
lonii Sierakowskich i data ich ślubu. „W ten 
sposób Litwa na nowo odkryła Zygmunta Sie-
rakowskiego, buntowniczego przywódcę o tra-
gicznym losie, a pierścień nabrał nowego zna-
czenia: symbolu miłości i wierności nie tylko 
kobiecie, ale także Ojczyźnie” – mówił o tym 
odkryciu w archikatedrze wileńskiej prezydent 
Litwy Gitanas Naused. Z dużą dozą prawdo-
podobieństwa zidentyfikowano także szcząt-
ki Wincentego Konstantego Kalinowskiego, 
przywódcy powstania w Grodzieńskiem. 

Czas „rewolucji moralnej”
Dnia 27 lutego 1861 r. na warszawskim 

Krakowskim Przedmieściu wojsko rosyjskie 
otworzyło ogień do uczestników studenckiej 
manifestacji. Poległo pięciu jej uczestników. 
Ich pogrzeb, w którym uczestniczyły nieprze-
liczone tłumy, stał u początku patriotycznych 
manifestacji, które poprzedziły wybuch kolej-
nego powstania narodowego – styczniowego.

Był to czas, kiedy Rosja z trudem podnosiła 
się z klęski, jakiej doznała w wojnie krymskiej 
od Imperium Osmańskiego i jego sprzymie-
rzeńców, Francji i Wielkiej Brytanii. Nie żył 
już „żandarm” Europy car Mikołaj I. W Ro-
sji pod berłem cara Aleksandra II, rozpoczę-
ła się epoka względnej liberalizacji despotycz-
nego systemu politycznego. W polskim społe-
czeństwie, szczególnie w młodym pokoleniu, 
poczęło narastać przekonanie, że znowu war-
to podjąć działania na rzecz utraconej niepod-
ległości. Carskie kule wymierzone w warszaw-
skich manifestantów wywołały eksplozję spo-
łecznych postaw określonych z czasem mia-
nem „rewolucji moralnej”. Szybko dołączy-
li do niej także mieszkańcy Ziemi Zabranych, 
w szerokim pasie od Witebska po Kamieniec 
Podolski. Także na Litwie. W kościołach od-
prawiano nabożeństwa w intencji Ojczyzny. 
Rozbrzmiewał zakazany hymn „Boże, coś Pol-
skę”. W rocznicę proklamowania Unii Lubel-
skiej (1 lipca 1569) po Mszy św. odprawionej 
w Ostrej Bramie wielotysięczny pochód naro-
dowy przeszedł przez Wilno. 18 sierpnia, tak-
że po nabożeństwie przed wizerunkiem Mat-
ki Miłosierdzia, doszło do krwawego starcia 
z wojskiem. 22 sierpnia 1861 r. w guberniach 
wileńskiej i kowieńskiej został ogłoszony stan 
wojenny. Wezbrała fala aresztowań. Ruch pa-

Rok 1863 na Litwie

triotyczny zszedł do podziemia. Coraz moc-
niej uzewnętrzniało się przekonanie o ko-
nieczności przemiany „rewolucji moralnej” 
w „rewolucję czynu”. 

Był to czas krystalizowania się dwóch 
wielkich obozów patriotycznych: „Białych” 
i „Czerwonych”. Oba łączył wspólny cel: od-
zyskanie Niepodległości, restytucja Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów w granicach z 1772 r. 

Różniła ich strategia. „Czerwoni” opowia-
dali się za podjęciem walki zbrojnej z osła-
bionym Imperium Romanowów i przekształ-
ceniem jej w rewolucję społeczną, której 
istotnym elementem miało być uwłaszcze-
nie chłopów. „Biali” podjęcie decyzji o wybu-
chu powstania uzależniali od uzyskania wia-
rygodnych deklaracji poparcia przez Fran-
cję, Wielką Brytanie, niedawno walczących 
z Rosją. Liczyli na wsparcie zbrojne, a gdy-
by to było niemożliwe na silną presję dyplo-
matyczną w sprawie polskiej na Rosję. Opo-
wiadali się także za uwłaszczeniem chłopów. 
Kładli nacisk na budzenie świadomości na-
rodowej, szczególnie w środowisku wiejskim. 

„Godzina wspólnego wyzwolenia
już wybiła!”

Branka do carskiego wojska. To był za-
palnik, który spowodował wybuch powsta-
nia. Rekrutacja miała się odbywać nie tak jak 
to było dotychczas, drogą losowania, tylko na 

wileński pogrzeb bohaterów wolności
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wincenty konstanty kalinowski

gen. zygmunt sierakowski
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z Rosjanami, wkrótce po połączeniu z oddzia-
łami ks. Antoniego Mackiewicza i Bolesława 
Kołyszki triumfował w bitwie pod Ginietynia-
mi. 3 maja wyruszył ze swym oddziałem do 
Kurlandii, aby tam wywołać powstanie, opa-
nować bałtycki port, zapewnić odbiór zaku-
pionej w Wielkiej Brytanii broni. Niestety, bi-
twa pod Birżami (7–9 maja) z pułkiem lejb-
gwardii zakończyła się klęską. Ciężko ranny 
Sierakowski dostał się do niewoli. W śledztwie 
okazał niezłomny hart ducha. Skazany został 
na śmierć. Wyrok wykonano 27 czerwca na 
placu Łukiskim w sposób hańbiący szlachcica 
i oficera – przez powieszenie. Jeszcze pod szu-
bienicą kuszono Sierakowskiego, aby za cenę 
życia ujawnił nazwiska członków Rządu Na-
rodowego na Litwie. „Gdyby twój car własną 
koronę na głowę mi włożył, niczego się ode 
mnie nie dowie. Życie wydrzeć może, ale nie 
spodli” – odpowiedział. Żona Sierakowskiego, 
będąca w ciąży, została przymuszona do tego, 
aby uczestniczyć w kaźni męża. 

Aresztowanie Sierakowskiego stanowiło 
poważny cios dla powstania na Litwie. Wio-
sną 1863 r. z Petersburga przybył do Wilna 
gen. Michaił Murawjow, mianowany gene-
rałem-gubernatorem. Szybko zyskał przydo-
mek: Wieszatiel. Odrażający sadysta, rozpę-
tał nieopisany terror, szafował bez skrupu-
łów wyrokami śmierci, kontrybucjami, kon-
fiskatami majątków. Przymuszał ludność, aby 
uczestniczyła w publicznych egzekucjach 
powstańców.

Dalej walczyło kilka większych i kilkadzie-
siąt mniejszych oddziałów. Wyróżniał się od-
dział ks. Antoniego Mackiewicza, przez dłu-
gi czas utrzymywał w napięciu całą Żmudź. 
W październiku 1863 r. pod bronią było na 
Litwie ok. 2500 powstańców, a przeciwko nim 
– ok. 58 tys. żołnierzy rosyjskich. Ogółem od 
stycznia do grudnia 1863 r. na terenie guber-
ni wileńskiej i kowieńskiej stoczono 249 bitew 
i potyczek.

W styczniu 1864 r. został aresztowany 
Wincenty Konstanty Kalinowski, ongiś ak-
tywny student-konspirator na uniwersytecie 
petersburskim. Po wybuchu powstania Ko-
misarz Rządu Narodowego na województwo 
grodzieńskie, następnie Komisarz Pełnomoc-
ny na Litwę. Ten polski, herbowy szlachcic, 
katolik, urodzony w Mostowlanach niedale-
ko Białegostoku, wychowanek szkoły w Swi-
słoczy (jej absolwentem był Józef Ignacy Kra-
szewski) w 1861 r. założył w Grodnie organiza-
cję rewolucyjną, która zaczęła wydawać „Mu-
życką Prawdę”, pismo przygotowujące grunt 
pod działalność powstańczą białoruskie-
go chłopstwa. Kalinowski był jednym z czo-
łowych przedstawicieli obozu „Czerwonych”, 
dążył do nadania powstaniu charakteru ludo-
wego. Nie umniejszało to przecież dążności 
do zasadniczego celu powstania: odrodzenia 
niepodległej Rzeczypospolitej. W swym po-
litycznym testamencie, „Listach spod szubie-
nicy”, pisał, że „sprawa polska to nasza spra-

wa, to sprawa wolności”. Jest uważany za ojca 
białoruskiej świadomości narodowej, symbol 
oporu wobec Rosji. Szczególnie przez białoru-
skie środowiska niezależne. Także i on, herbo-
wy szlachcic, został stracony 22 marca 1864 r. 
na placu Łukiskim na szubienicy.

Wiosną 1864 r. powstanie ledwie się tli-
ło. Najwybitniejsi dowódcy zginęli lub zosta-
li ujęci. Ostatnie powstańcze partie dotrwały 
do grudnia 1864 r. 

Powstańcze państwo podziemne 
Wydział Zarządzający Prowincji Litwy we-

zwał jej mieszkańców do „bezwarunkowego 
posłuszeństwa dla władzy ustanowionej przez 
jedyny prawy rząd kraju – Rząd Narodowy”. 
Wprowadzono nowy podział administracyj-
no-terytorialny ziem litewsko-białoruskich. 
Poczęto realizować m.in. dekrety uwłaszcze-

niowe, likwidować urzędy carskie, rozpoczę-
ła działanie Nieustająca Rada Bezpieczeństwa 
powołana do zwalczania kolaborantów, szpie-
gów, agentów carskich. Poczęło funkcjonować 
sprawne powstańcze państwo podziemne: 
popierane, szanowane, wspomagane. 

Po stłumieniu powstania na Litwie terror 
trwał nadal. Na Sybir zesłano ok. 38 tys. osób, 
skonfiskowano ok. 1800 majątków, podano 
bezwzględnej rusyfikacji wiele dziedzin życia 
politycznego, kulturalnego, kościelnego. 

Jednak trauma spowodowana militarną 
klęską i barbarzyńskimi represjami nie zgasiła 
wolnościowych aspiracji, nie przyniosła zgody 
na bierną akceptację carskiego despotyzmu. 
O tradycję powstania styczniowego wsparło 
się pokolenie, które znowu, po latach, w górę 
podniosło „chorągiew niepodległości”.

Na czym polegał najgłębszy sens po-
wstańczego zrywu 1863 r. w Koronie, na Li-
twie i Rusi? Przed laty odpowiedział na to 
zwięźle kard. Stefan Wyszyński: „Oni widzie-
li WOLNOŚĆ i pragnęli wolności”.

JęDrzeJ łukawy 

Michał andriolli, Spowiedź Zygmunta Sierakowskiego 
(pocztówka, 1914 r.)

podstawie wcześniej sporządzonych list. Zna-
lazły się na nich nazwiska młodzieży zaanga-
żowanej w „rewolucję moralną”. W ogłoszo-
nym 22 stycznia 1863 r. manifeście Tymcza-
sowy Rząd Narodowy, „po straszliwej hańbie 
niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku”, 
wezwał narody Rzeczpospolitej do powstania 
zbrojnego przeciw Rosji: „Do broni więc, Na-
rodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo go-
dzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, sta-
ry miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, 
Pogoni i Archanioła rozwinięty” .W manife-
ście ogłoszono uwłaszczenie chłopów.

W marcu 1863 r. Wydział Zarządzający Pro-
wincjami Litwy wezwał „Braci Litwinów i Ru-
sinów, stanowiących z Polską jedną, nieroz-
dzielną całość, do skupienia wszystkich sił na-
rodowych około zatkniętej chorągwi niepodle-
głości”. Już w lutym wzniosły ją w górę pierw-
sze wyruszające w pole oddziały powstańcze. 
Litewska kraina borów, niedostępnych jezior, 
licznych rzek tworzyła korzystne warunki dla 
powstańczych oddziałów, znających leśne ostę-
py i dukty, rzeczne brody... Na wiosnę 1863 r. 
powstanie nabrało dużego rozmachu. Na Wi-
leńszczyźnie bazowało na ludności polskiej, 
w dużej mierze na licznej tu szlachcie zaścian-
kowej. Na Kowieńszczyźnie do powstania gar-
nęła się ludność litewska, miała na pieńku z ro-
syjskim rządem, który szykanował i likwidował 
litewskie szkolnictwo parafialne. 

W strategicznych planach Rządu Narodo-
wego powstanie na Litwie i Białorusi miało 
stanowić osłonę powstania w Królestwie Pol-
skim; zakłócać szlaki komunikacyjne z War-
szawą i Królestwem, wiązać siły rosyjskie. Na 
dowódcę powstania przewidywany był Zyg-
munt Sierakowski, podpułkownik Sztabu Ge-
neralnego armii carskiej, a równocześnie wy-
bitny niepodległościowy konspirator. Pocho-
dził z Wołynia, studiował w petersburskim 
uniwersytecie, schwytany podczas przekra-
czania granicy rosyjsko-austriackiej w 1848 r. 
– roku Wiosny Ludów, wcielony został 
„w sołdaty” do karnego korpusu, po śmierci 
cara Mikołaja I objęła go amnestia. Mimo za-
szarganej przeszłości dostał się do Akademii 
Sztabu Generalnego, studia zwieńczył złotym 
medalem, piął się po szczeblach kariery ofi-
cerskiej w Sztabie Generalnym. Zaangażo-
wał się w działania, które miały doprowadzić 
do zniesienia kar cielesnych w armii carskiej. 
Dla swego projektu pozyskał wsparcie mini-
stra wojny Milutina, był wysyłany na zagra-
niczne podróże studyjne. Ten ceniony w naj-
wyższych kręgach władzy oficer sztabowy był 
równocześnie czołową postacią konspiracyj-
nego Koła Oficerów Polskich w Petersburgu. 

Sierakowski przybył do Wilna 26 marca 
1863 r., mianowany został generałem i naczel-
nikiem wojennym województwa kowieńskie-
go, przybrał pseudonim „Dołęga”. Zorganizo-
wał liczący ok. 2500 ludzi oddział, nadał mu 
karność bojową. 6 kwietnia 1863 r. pod Ro-
gowem stoczył pierwszą zwycięską potyczkę 
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Mszę św. koncelebrowali kapela-
ni Ordynariatu Polowego. Obec-
ne były dwa poczty sztandaro-
we, oprawę muzyczną zapewnił 

Chór Reprezentacyjny Artystycznego Zespo-
łu Wojska Polskiego.

Do katedry polowej przybyli, m.in.: rodzi-
na śp. Ryszarda Kaczorowskiego zamieszkała 
w Wielkiej Brytanii, Małgorzata Gosiewska, 
wicemarszałek Sejmu, Jan Józef Kasprzyk, 
szef UdSKiOR, gen. dyw. Robert Głąb, do-
wódca Garnizonu Warszawa, reprezentują-
cy ministra ON, gen. Służby Więziennej Pa-
weł Nasiłowski, parlamentarzyści, przedsta-
wiciele opozycji antykomunistycznej, władz 
państwowych, służb mundurowych, harce-
rze oraz krewni i przyjaciele Zmarłego. Licz-
nie zgromadzonych powitał wikariusz gene-
ralny ks. płk Bogdan Radziszewski.

W homilii biskup polowy nawiązał do 
Ewangelii, gdy Jezus Król Wszechświata, któ-
rego uroczystość dzisiaj obchodzimy, zo-
stał znieważony, wyśmiany i niesprawiedli-
wie skazany na okrutną śmierć, podczas gdy 
„Lud stał i patrzył”. – Wśród obecnych pod 
krzyżem nie było apostołów. Wszyscy oni, za 
wyjątkiem św. Jana, uciekli z bojaźni o wła-
sne życie. A przecież powinni bronić swoje-
go Mistrza, protestować przeciwko wydane-
mu wyrokowi śmierci, krzyczeć o dokonują-
cej się niesprawiedliwości. Nic takiego się nie 
stało – mówił biskup Guzdek.

Dodał, że zmartwychwstały Chrystus 
umacniał apostołów i wymagał od nich, „aby 

zaczęli głosić Dobrą Nowinę słowem i ży-
ciem. Zakończył się już bowiem czas słucha-
nia, patrzenia, podziwu i zdumienia. Króle-
stwo niebieskie potrzebuje czynu.”

Jak mówił ordynariusz wojskowy w liczą-
cej już dwa tysiące lat historii Kościoła były 
obecne obie postawy spod krzyża. Nie bra-
kowało chrześcijan letnich, biernych i obojęt-
nych, ale było też wielu, którzy zachowali się 
„jak trzeba”.

– Człowiekiem wielkiego czynu był śp. 
Prezydent Ryszard Kaczorowski, którego set-
ną rocznicę urodzin dziś obchodzimy. Jego 
bogate i niezwykle dramatyczne życie moż-
na wyrazić słowami Marszu skautów, hymnu 
harcerzy: Wszystko, co nasze, Polsce oddamy
– kontynuował biskup Guzdek. Następnie 
przypomniał życiorys Zmarłego, aż do tra-
gicznej śmierci 10 kwietnia 2010 roku. Pod-

kreślił, że śp. Ryszard Kaczorowski 
szczególny nacisk kładł na wycho-
wanie polskiej młodzieży w środowi-
sku harcerskim. – Powiedział kiedyś: 
„W czasie sprawowania przeze mnie 
przez 21 lat funkcji przewodniczą-
cego ZHP wierzyłem i dalej wierzę, 
że harcerstwo jest najlepszym i naj-
bardziej przydatnym systemem wy-
chowawczym. Zdaje on egzamin we 
wszystkich okolicznościach życio-
wych młodzieży polskiej [...] Histo-
ria na pewno pozytywnie oceni tych 
niezłomnych, których wiara w ide-
ały nie pozwala na najmniejszy na-

wet ślad kompromisu. Taką postawę przyjęła 
polska emigracja niepodległościowa i w kon-
sekwencji musiała pozostać i działać poza kra-
jem” – relacjonował biskup Guzdek.

Na zakończenie homilii ordynariusz woj-
skowy zwrócił się do zgromadzonych słowa-
mi: – „Nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą”. Śp. prezydent Kaczorow-
ski zostawił nam przykład miłości Boga i Oj-
czyzny, pisany nie słowem, ale czynem. To 
jest jedyna droga, po której powinien kro-
czyć wyznawca Chrystusa. Oby nikt nie pod-
sumował naszego życia słowami z dzisiejszej 
Ewangelii: „Stał i patrzył”. Idźcie i nauczaj-
cie! Słowem i czynem przemieniajcie świat, 

aby stał się choć odrobinę lepszy. Niech Wam 
Bóg błogosławi!”

***
Ryszard Kaczorowski (ur. 26 listopada 

1919 r. w Białymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 r.
w Smoleńsku) – działacz społeczny, harc-
mistrz, komendant chorągwi Szarych Szere-
gów, a przede wszystkim ostatni Prezydent 
RP na uchodźstwie.

W wieku 21 lat został aresztowany przez 
NKWD za działalność niepodległościową na 
Kresach Wschodnich. Skazany na karę śmier-
ci, przesiedział w celi śmierci ponad trzy mie-
siące, po czym wyrok zmieniono mu na 10 lat 
w obozie pracy. Z Doliny Śmierci został wy-
puszczony po kilku miesiącach dzięki posta-
nowieniom układu Sikorski – Majski podpi-
sanego 30 lipca 1941 r. W 1942 r. dołączył do 
Armii gen. Andersa, w jej szeregach walczył 
pod Monte Cassino.

Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie podjął studia ekonomiczne 
w Szkole Handlu Zagranicznego w Londynie. 
W latach 1967–1988 był przewodniczącym 
Związku Harcerstwa Polskiego na Uchodź-
stwie. W 1986 r. wszedł w skład Rządu RP 
na uchodźstwie i pełnił tam funkcję ministra 
ds. kraju. Po nagłej śmierci 19 lipca 1989 r. 
ówczesnego Prezydenta RP na uchodźstwie 
– Kazimierza Sabbata został wybrany Pre-
zydentem RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 
1990 r. złożył urząd na ręce nowo wybranego 
w pierwszych od zakończenia II wojny świa-
towej wolnych wyborach w kraju i zaprzy-
siężonego Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Na 
Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście 
przekazał mu insygnia władzy państwowej 
II Rzeczypospolitej Polskiej.

Małgorzata Muszańska

Był człowiekiem wielkiego czynu
– Człowiekiem wielkiego czynu był śp. Prezydent ryszard kaczorowski, którego setną 
rocznicę urodzin dziś obchodzimy. Jego bogate i niezwykle dramatyczne życie można wy-
razić słowami Marszu skautów, hymnu harcerzy: Wszystko, co nasze, Polsce oddamy – po-
wiedział biskup polowy Józef guzdek, który w niedzielę 24 listopada w katedrze polowej 
przewodniczył Mszy św. w intencji ostatniego Prezydenta na uchodźstwie.

Msza św. z okazji 100. rocznicy urodzin śp. Prezydenta rP ryszarda kaczorowskiego
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we Mszy św. uczestniczyła Jadwiga kaczorowska (z prawej),
córka śp. ryszarda kaczorowskiego, 24 listopada 2019 r.
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W homilii bp Gudek podkreślał, 
że jubileusz setnej rocznicy po-
wstania Biskupstwa Polowego 
był okazją do modlitwy za tych, 

którzy rozumieli potrzeby duchowe żołnierzy 
i angażowali się w rozwój duszpasterstwa woj-
skowego. – Kościół i ludzie Kościoła, zarów-
no duchowni jak i osoby świeckie, gdy nasza 
Ojczyzna skonała na krzyżu przygotowanym 
przez zaborców i okupantów, nigdy nie pozo-
stali bierni. W czasie zaborów i okupacji świą-
tynie katolickie były jedyną przestrzenią wol-
ności i polskości – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy przypomniał, że 
Kościół wspierał walczących o wolność, m.in. 
uczestników powstań narodowych listopa-
dowego i styczniowego. Podkreślił, że także 
w okresie gdy formowały się polskie forma-
cje w czasie I wojny światowej, żołnierzom to-
warzyszyli duchowni. Przywołał m.in. Błękit-
ną Armię gen. Józefa Hallera formowaną we 
Francji, w której posługę pełniło 16 kapelanów.

Mówiąc o roku 1919, który stał się po-
czątkiem zinstytucjonalizowanego dusz-
pasterstwa wojskowego, powiedział, że był 

to moment przełomowy. – Wraz z powoła-
niem pierwszego biskupa polowego Stanisła-
wa Galla powstało Biskupstwo Polowe. Był to 
wyraz mądrości sprawujących władzę i do-
wódców wojskowych, którzy mieli świado-
mość tego, że formacja duchowa i patriotycz-
na decydują o sile armii – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka stuletnia historia 
duszpasterstwa wojskowego „dostarcza wie-
lu dowodów heroicznego zaangażowania bi-
skupów polowych i kapelanów, którzy z nara-
żeniem zdrowia i życia towarzyszyli polskim 
żołnierzom na polach bitewnych, w dniach 
zwycięstw i chwały polskiego oręża”. Przypo-
mniał postać bł. ks. kmdr. Władysława Mie-
gonia, który odmówił opuszczenia żołnie-
rzy i poszedł z nimi do niewoli niemieckiej, 
a następnie zginął w obozie koncentracyj-
nym w Dachau, a także o ofierze kapelanów, 
którzy zostali zamordowani wraz z polskimi 
oficerami na Wschodzie.

Biskup Guzdek podkreślił, że współcze-
śnie nadal realizowana jest przez kapelanów 
zasada towarzyszenia żołnierzowi i otacza-
nia go opieką duchową. Zwrócił uwagę, że 
130 kapelanów brało udział w misjach za-
granicznych, a wielu z nich czyniło to wielo-
krotnie. – Byli wysyłani poza granice kraju, 
po to, aby byli wsparciem duchowym dla żoł-
nierzy – powiedział. Wspomniał, że obecnie 
wśród żołnierzy służących na misjach zagra-
nicznych posługę pełni dziewięciu duchow-

nych, a kolejni w ramach 
rotacji są do nich przygo-
towywani.

Nawiązując do koń-
czących się tego dnia ob-
chodów jubileuszu set-
nej rocznicy ustanowie-
nia Biskupstwa Polowe-
go w Polsce powiedział, 
że jest wdzięczny za jego 
owoce. – Jako biskup po-
lowy poznałem korzenie 
i historię, która sprawia, 
że mogę z jeszcze więk-
szym zaangażowaniem, 
lepiej rozumiejąc potrze-

by duchowe żołnierza, służyć tej wyjątkowej 
wojskowej wspólnocie – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy wyraził wdzięcz-
ność wszystkim osobom zaangażowanym 
w przebieg wydarzeń jubileuszu oraz przed-
sięwzięcia związane z obchodami, a także za 
modlitwy za kapelanów i żołnierzy. Zachęcił 

Dziękczynne Te Deum

też do dalszej modlitwy w intencji powołań 
do służby w Ordynariacie Polowym. – Trze-
ba modlić się o nowe powołania kapłańskie, 
żeby nie zabrakło tych, którzy będą gotowi 
służyć żołnierzowi. Prośmy o pokój, by Bóg 

zachował nas od wojny. Prośmy, niech Bóg 
błogosławi naszej Ojczyźnie, niech Bóg bło-
gosławi Kościołowi, by nigdy nie pozostał 
bierny. Rolą naszą jest wspierać duchowo 
tych, którzy stają na straży największych war-
tości, do których należą wolność i niepodle-
głość – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Or-
dynariatu Polowego, m.in. ks. płk Bogdan 
Radziszewski, wikariusz generalny bisku-
pa polowego oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz 
Kurii Ordynariatu Polowego.

Po Komunii św. w katedrze zabrzmia-
ło dziękczynne Te Deum. Ordynariusz Woj-
skowy odczytał akt poświęcenia Ordynaria-
tu Polowego, parafii wojskowych oraz rodzin 
Chrystusowi Królowi i udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa.

Jubileusz rozpoczął się 2 grudnia 2018 r. 
W ramach wydarzeń odbyły się trzy konfe-
rencje zorganizowane przez Ordynariat Po-
lowy w porozumieniu z innymi instytucja-
mi. Wydano kilka interesujących publika-
cji na temat historii Ordynariatu Polowe-
go, w przygotowaniu jest kilka następnych. 
Był to ważny i dobry rok, który rozpoczął 
się w czasie, gdy w całym kraju obchodzone 
było stulecie polskiej niepodległości. Otwie-
ra się kolejny rozdział historii duszpaster-
stwa wojskowego.

krzysztoF stęPkowski
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Mszą św. w katedrze polowej, sprawowaną 24 listopada w uroczystość Chrystusa króla wszechświata zakończony został rok jubileuszowy 
setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. eucharystii przewodniczył biskup polowy wP Józef guzdek, który podkreślał, 
że kościół nie pozostał bierny i w osobie kapelanów zawsze towarzyszył żołnierzom, gdy ci zmagali się ze złem. – to jest wezwanie dla każdej 
i każdego z nas. Musimy słowem i czynem, przykładem życia pokazać, że nie jesteśmy tylko obserwatorami, ale czynnie staramy się uczynić 
świat odrobinę lepszym, bo tego oczekuje od nas Chrystus – przekonywał. w czasie Mszy św. odśpiewane zostało dziękczynne te Deum oraz 
odczytany został akt poświęcenia ordynariatu Polowego Chrystusowi królowi.

Rolą naszą jest wspierać 
duchowo tych, którzy stają na 
straży największych wartości, 
do których należą wolność
i niepodległość
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Pogrzeb abp. Stanisława Galla
Wstępem do obchodów roku jubileuszo-

wego był powtórny pogrzeb abp. Stanisława 
Galla, Biskupa Polowego Wojsk Polskich, bi-
skupa pomocniczego archidiecezji warszaw-
skiej oraz jej administratora apostolskiego 
w czasie II wojny światowej. Trumna z ciałem 
abp. Galla została 29 stycznia 2018 r. ekshu-
mowana z rodzinnego grobu Cmentarza Po-
wązkowskiego. Uroczystości pogrzebowe od-
były się z udziałem prezydenta RP Andrzeja 
Dudy 14 marca 2018 r. 

Mszę św. pogrzebową sprawowaną w ka-
tedrze polowej poprzedziło pożegnanie i mo-
dlitwa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. 
W ten sposób przypomniano, że abp Stani-
sław Gall był Biskupem Wojsk Polskich, ale 
został niejako „wypożyczony do duszpaster-
stwa wojskowego przez archidiecezję war-
szawską”, jak ujął to metropolita warszawski 
kard. Kazimierz Nycz.

W archikatedrze odbyła się krótka Litur-
gia Słowa, po której ulicami Starego Miasta 
przeszedł kondukt pogrzebowy. Pożegna-
nie abp. Stanisława Galla odbyło się zgod-
nie z ceremoniałem wojskowym. Zmarłe-
go w 1942 r. hierarchę, żegnała Kompania 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Trumna 
ze szczątkami abp. Galla dotarła do katedry 
polowej na armatniej lawecie. Wraz z kon-
duktem ulicami Starego Miasta szli kard. 
Kazimierz Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański, biskup polowy Józef 
Guzdek, biskupi pomocniczy archidiece-
zji warszawskiej Michał Janocha i Piotr Ja-
recki. Obecni byli kapelani, członkowie ro-
dziny abp. Stanisława Galla, żołnierze WP, 
podchorążowie Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, pracownicy Kurii Ordynariatu Po-
lowego i mieszkańcy Warszawy.

Kardynał Kazimierz Nycz przewodni-
czył w katedrze polowej Mszy św., po której 
trumna ze szczątkami abp. Galla została zło-
żona w krypcie świątyni. We Mszy św. w ka-
tedrze polowej wziął udział prezydent An-
drzej Duda, który w Kaplicy Pamięci odsło-

nił tablicę upamiętniającą abp. Galla. Mszę 
św. koncelebrował m.in. abp Stanisław Gą-
decki, przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, a wraz z nim kilkunastu arcybi-
skupów, biskupów, kapelanów oraz duchow-
nych obydwu warszawskich diecezji. 

Po Komunii świętej głos zabrał prezydent 
Andrzej Duda, który podkreślił, że „Polska 
w uroczysty sposób odprowadza na należ-
ne mu miejsce pierwszego biskupa polowe-
go odrodzonej w 1918 r. Ojczyzny”. – Cho-
wamy w podziemiach katedry polowej jedne-
go z bohaterów polskiej niepodległości, jed-
nego z bohaterów wolnej Rzeczypospolitej, 
człowieka rzeczywiście niezłomnego – po-
wiedział. 

Okolicznościowe Msze św. i odpust
Katedra polowa była też miejscem spra-

wowania Mszy św. odprawionych z okazji 
rozpoczętego w uroczystość Chrystusa Kró-
la Wszechświata (2 grudnia 2018 r.) jubile-
uszu. Inauguracja odbyła się także we wszyst-
kich kościołach garnizonowych, w których 
ściany wmurowano specjalny medalion jubi-
leuszu wg. projektu Adama Buszki. W kate-
drze polowej został on wkomponowany w ta-
blicę upamiętniającą abp. Achillesa Rattiego, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce w czasie 
powstawania Biskupstwa Polowego, później-
szego papieża Piusa XI, który przyczynił się 
do powstania Biskupstwa Polowego. 

Tablicę, odsłoniętą przez prezydenta An-
drzeja Dudę, podczas Mszy św. 5 lutego 2019 r.
poświęcił abp Salvatore Pennacchio, nun-
cjusz apostolski w Polsce. Tego dnia obcho-
dzona była dokładna rocznica ustanowie-
nia przez papieża Benedykta XV Biskupstwa 
Polowego w Polsce i mianowania pierwsze-
go biskupa polowego. Biskup Artur Miziń-
ski, sekretarz KEP, odczytał list kard. Pietro 
Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostol-
skiej, przesłany w imieniu papieża Francisz-
ka z okazji jubileuszu. 

Homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski. Podkreślił w niej, że 

Jubileusz
Biskupstwa Polowego w Polsce

na jubileusz Biskupstwa Polowego trzeba pa-
trzeć w kontekście obchodów setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Zdaniem kard. Nycza głównym czynnikiem 
determinującym posługę kapelanów ówcze-
śnie i dziś jest patriotyzm. – Nie ma innej 
pełniejszej, głębszej motywacji do służby dla 
żołnierza i kapelana niż miłość do Ojczyzny. 
Z niej rodzi się ta najlepiej rozumiana pro-
państwowość wojska, żołnierzy i kapelanów, 
którzy muszą uczestniczyć w tym kształtowa-
niu miłości Ojczyzny, przypominaniu o niej 
i kształtowaniu wiary otwierającej na warto-
ści – podkreślił.

We Mszy św. uczestniczyli ministrowie 
rządu, kadra kierownicza MON, generalicja, 
komendanci i przedstawiciele służb mun-
durowych oraz instytucji współpracujących 
z duszpasterstwem wojskowym. 

Prezydent Andrzej Duda w krótkim prze-
mówieniu dziękował kapelanom za ich po-
sługę wśród żołnierzy. – Bóg zapłać w imie-
niu nie tylko wszystkich polskich żołnierzy, 
ale także w imieniu wszystkich Polaków, na 
których straży bezpieczeństwa stoi polski 
żołnierz. Szczęść Boże wszystkim polskim 
żołnierzom! – powiedział.

Msza św. została także odprawiona 9 lute-
go. Uczestniczyli w niej dawni kapelani woj-
skowi oraz pracownicy Ordynariatu Polo-
wego. Eucharystii przewodniczył abp Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański, pierwszy 
biskup polowy po odnowieniu Ordynariatu 
Polowego w 1991 r. 

W homilii abp Sławoje Leszek Głódź 
przypomniał historię powołania Biskup-
stwa Polowego i posługę kolejnych pasterzy 
diecezji. Zwracając się do bp. Józefa Guzd-
ka dziękował za zaproszenie i zorganizo-
wanie jubileuszu. – Jesteś już piątym paste-
rzem, który tej wspólnocie przewodzi. Pro-
wadź ją dalej ręką pewną i miłującym pa-
sterskim sercem drogami Chrystusa i Jego 
Matki – ku zbawieniu! Pogłębiaj i umacniaj 
swoją pasterską posługą wieź ludzi w mun-
durach z Chrystusem, Kościołem, także 

Medal pamiątkowy jubileuszu wg projektu a. Buszki

Msze św., konferencje oraz wydarzenia kulturalne złożyły się na trwające ponad rok 
obchody setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. wydarzenia 
te pozwoliły na zaprezentowanie historii duszpasterstwa wojskowego, były czasem 
podsumowań, okazją do upowszechnienia wiedzy na temat biskupów polowych i ka-
pelanów wojskowych. obchody zainaugurowano 2 grudnia 2018 r., zakończyły się 
24 listopada 2019 r., wraz z końcem roku liturgicznego w uroczystość Chrystusa kró-
la wszechświata.
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z Ojczyzną, która jest wielkim darem Boga. 
Bądź stróżem wartości Bożych i ojczystych, 
z których wyrasta piękno i sens żołnierskiej 
służby! – zachęcał.

Bezprecedensowym wydarzeniem w dzie-
jach katedry polowej była Msza św. cele-
browana przez biskupów uczestniczących 
z zebraniu plenarnym Konferencji Episko-
patu Polski (8 października 2019 r.). Po raz 
pierwszy w świątyni zgromadziło się około 
stu hierarchów polskiego Kościoła. Eucha-
rystii przewodniczył abp Stanisław Gądec-
ki, metropolita poznański i przewodniczący 
KEP, który przypomniał w homilii o korze-
niach duszpasterstwa wojskowego w Polsce, 
sięgających początków państwowości, a tak-
że późniejszych dziejach związanych z posłu-
gą kapłańską żołnierzom. 

Po błogosławieństwie odczytana została 
decyzja prezydenta RP Andrzeja 
Dudy o uhonorowaniu bp. Józefa 
Guzdka Złotym Krzyżem Zasługi. 
Jak podkreślił Biskup Polowy, od-
znaczenie traktuje jako uhonoro-
wanie posługi wszystkich kapela-
nów służących w Ordynariacie Po-
lowym. Podziękował zebranym bi-
skupom za to, że umożliwiają ka-
płanom ze swoich diecezji wstąpie-
nie w szeregi duszpasterstwa woj-
skowego.

Z okazji jubileuszu Penitencja-
ria Apostolska udzieliła specjalne-
go odpustu, który można uzyskać 
za nawiedzenie Katedry Polowej, 
Bazyliki Mniejszej pw. św. Elżbie-
ty Węgierskiej we Wrocławiu oraz 
jednego z sześciu kościołów garni-
zonowych.

Konferencja naukowe
Rok jubileuszu był także oka-

zją do zaprezentowania działalno-
ści duszpasterskiej kapelanów. Sta-
ło się to możliwe dzięki trzem kon-
ferencjom poświęconym posłu-
dze kapelanów. Ordynariatu Po-
lowy był organizatorem (wspólnie 
z duszpasterstwem prawosławnym 
i ewangelickim) XXX Międzyna-
rodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów 
Wojskowych, która odbyła się 28-31 stycznia 
w Krakowie, pod hasłem „Duszpasterstwo 
wojskowe: między chwałą przeszłości a wy-
zwaniami przyszłości”. Ponad stu kapelanów 
z całego świata zastanawiało się nad rolą i po-
sługą duszpasterzy wojskowych w wojsku.

Przy okazji wizyty w Krakowie odprawio-
ne zostało nabożeństwo ekumeniczne, odby-
ła się seria wykładów mówiących, m.in. o hi-
storii duszpasterstwa wojskowego w Polsce, 
zagrożeniach geopolitycznych naszego regio-
nu i posłudze kapelanów Ordynariatu Polo-
wego w misjach pokojowych. W zakończe-
niu konferencji wziął udział gen. Stephen M. 

Twitty, zastępca dowódcy Dowództwa Wojsk 
Amerykańskich w Europie.

Okazją do omówienia udziału kapela-
nów wojskowych w misjach zagranicznych 
była konferencja „Kapelani Wojska Polskiego 
w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności 
narodów”, która odbyła się w Klubie DGW 
28 marca 2019 r. 

Przedstawionych zostało kilkanaście re-
feratów omawiający przygotowania, udział 
oraz doświadczenia płynące z posługi kape-
lanów w misjach zagranicznych. Pokłosiem 
konferencji jest wydana niedawno przez 
Centrum Weterana Misji poza Granicami 
Państwa (współorganizatora konferencji) 
książka z wygłoszonymi referatami.

7 maja odbyła się konferencja nauko-
wa zorganizowana przez Ordynariat Polowy 
wspólnie z UKSW oraz WAT pt. „Duszpa-

sterstwo wojskowe wczoraj i dziś. Inspiracje 
i perspektywy”. Swoje wystąpienia przedsta-
wili w niej m.in. ks. dr Albert Warso z Kon-
gregacji Nauki Wiary w Watykanie, prof. dr 
hab. Jan Szczepaniak z Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II, Sławomir Frątczak, dy-
rektor Muzeum Katyńskiego, prof. dr hab. 
Grzegorz Nowik, prof. dr hab. Janusz Od-
ziemkowski, a także kapelani ks. płk SG dr 
Zbigniew Kępa, ks. dr Jan Dohnalik oraz 
ks. mjr Ireneusz Biruś. 

W sesjach wzięli też udział wysoko posta-
wieni wojskowi, gen. bryg. pil. dr Piotr Kraw-
czyk, rektor LAW, gen. dyw. dr Adam Joks ze 
Sztabu Generalnego WP i kontradm. prof. 

dr hab. Tomasz Szubrycht rektor AMW, któ-
rzy przedstawili współczesną wizję i oczeki-
wania wojska względem duszpasterstwa woj-
skowego. 

Pamiątki i wydawnictwa jubileuszu
W związku z jubileuszem biskup polowy 

ustanowił medal „W służbie Bogu i Ojczyź-
nie” w formie pamiątkowej oraz odznaczenia 
(I i II klasy). Medale były nadawane przez bi-
skupa polowego przez cały rok trwania ju-
bileuszu za szczególne zasługi dla duszpa-
sterstwa wojskowego i służb mundurowych, 
a także za wybitne dokonania dla Narodu 
Polskiego oraz osobom, które swoją działal-
nością i współpracą pomagają Ordynariato-
wi Polowemu w realizacji jego misji. Medal 
ten otrzymało ponad 1200 osób, m.in. woj-
skowych, szefów i pracowników instytucji, 

z którymi współpracuje duszpaster-
stwo wojskowe, pracownicy oraz sym-
patycy Ordynariatu Polowego wywo-
dzący się z wielu środowisk. Autorem 
projektu medalu jest Adam Buszko. 

Jednym z owoców jubileuszu były 
liczne wydawnictwa, które poszerzą 
wiedzę na temat duszpasterstwa woj-
skowego i będą procentować w przy-
szłości. Doceniony nagrodą Stowarzy-
szenia Wydawnictw Katolickich „Fe-
niks” został wybór dokumentów źró-
dłowych pod red. ks. płk. SG Zbignie-
wa Kępy i dr. hab. Jerzego Prochwicza 
Duszpasterstwo wojskowe w okresach 
posługi abp. Stanisława Galla, Bisku-
pa Polowego Wojsk Polskich. Ks. płk SG 
Zbigniew Kępa jest też autorem boga-
to wydanego folderu Ordynariat Polo-
wy – nasze dziedzictwo. 

Niezwykle cennym wydawnictwem 
była też książka Bogusława Szwedo Ka-
pelani wojskowi na drogach ku niepod-
ległości, słownik zawierający sto ka-
pelańskich biogramów. Każdy z nich 
opatrzony bogatą bibliografią. Wspól-
ną inicjatywą Ordynariatu Polowego 
i Wojskowego Instytutu Wydawnicze-
go było stworzenia ekskluzywnego ka-
lendarza jubileuszowego oraz jednod-
niówki wydanej w związku z uroczy-

stością jubileuszową w dniu 5 lutego.
W roku jubileuszowym ukazały się tak-

że książki o charakterze popularnym. Wy-
dane zostały m.in. szkice historyczno-dusz-
pasterskie pod red. ks. płk. Zbigniewa Kępy 
W służbie Bogu i Ojczyźnie oraz w związ-
ku z obchodami 75 rocznicy Bitwy o Monte 
Cassino, wydawnictwo okolicznościowe Oni 
polegli, aby żyła Polska, pod redakcją Krzysz-
tofa Burka, ks. dr. Jana Dohnalika i Krzyszto-
fa Stępkowskiego. O kolejnych dwóch książ-
kach piszemy na dalszych stronach tego nu-
meru Naszej Służby. 

krzysztoF stęPkowski
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Poświęcenie tablicy upamiętniającej abp. achillesa rattiego,
5 lutego 2019 r.
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Kardynał Sarah uważa, że żyjemy w cza-
sie Judasza. Zdradzamy Jezusa tak jak Judasz. 
Nie chodzi tylko o niegodziwości, jakich się 
dopuszczamy, ale o to, że zaniedbaliśmy mo-
dlitwę. „Wszędzie przeniknęło zło aktywi-
zmu. Próbujemy naśladować organizacje wiel-
kich przedsiębiorstw. Zapominamy, że tyl-
ko modlitwa jest krwią, która może poić ser-
ce Kościoła. Twierdzimy, że nie mamy czasu 
do stracenia. Chcemy wykorzystać ten czas 
na pożyteczną działalność społeczną. Ten kto 
przestał się modlić już zdradził. Już jest gotów 
na wszelkie kompromisy ze światem” – pisze 
kardynał Sarah we wstępie książki.

Nie poprzestaje na opisaniu kryzysu Ko-
ścioła, wiary, duchowieństwa, ale pochyla 
się nad wszystkimi kryzysami współczesne-
go świata. Mówi o człowieku, który ubóstwił 
siebie i swoją wolność, doszedł do jej granic 
i zobaczył, że dalej jest tylko straszliwa i prze-
rażająca pustka. Pokazuje, że kryzys dotyka 
relacji mężczyzna-kobieta, rodziny, małżeń-
stwa, że Zachód przeżywa kryzys kulturo-
wy i tożsamościowy. Już nie wie kim jest i nie 
chce wiedzieć, co go ukształtowało. Elity roz-
czarowują, panuje relatywizm moralny, glo-
balizacja, rozbuchany kapitalizm, nowe ide-
ologie… Świat pełen jest negatywnych zja-
wisk. Kardynał patrzy na nie z perspektywy 
Biblii, z perspektywy człowieka wierzącego 
i modlącego się. Jest dociekliwy, szuka przy-
czyn obecnego stanu, zdrapuje warstwę po 
warstwie i dociera do źródeł kryzysu. 

Czytając wywiad z kardynałem Sarahem 
można poczuć się przygniecionym tą bez-
kompromisową i radykalną diagnozą. Na za-
rzuty o pesymizm i czarnowidztwo kardy-
nał odpowiada, że starał się po prostu być 
jak najbardziej ścisły w swojej analizie. Przez 
dwa lata obserwował oraz dokumentował 
procesy i zjawiska, które mają charakter glo-
balny, aby precyzyjnie udokumentować tezy 
stawiane w książce. Nie jest to lektura łatwa. 
Kardynał z Gwinei przywołuje obszerne cy-
taty z nauczania Kościoła – katechizmu, do-
kumentów, encyklik i przemówień papieży 
Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. 

Ale ta książka nie jest tylko intelektualną 
analizą głębokiej przemiany naszego świa-
ta, uświadamiającą nam powagę sytuacji, 

z jaką musimy się skonfrontować. To przede 
wszystkim głos człowieka, który choćby 
chciał, nie może milczeć. Głos z głębi serca, 
który pragnie być odpowiedzią na zwątpie-
nie, zagubienie, zamęt, których doświadcza-
ją dziś chrześcijanie. Kardynał Sarah każde-
go dnia spotyka osoby – biskupów, prezbi-
terów, świeckich, które są pogubione i pyta-
ją go, jaką drogą pójść. „Chciałem im powie-

dzieć: nie popadajcie w zwątpienie! Trwajcie 
niewzruszenie przy doktrynie! Trwajcie przy 
modlitwie! Chciałem, by ta książka była po-
krzepieniem dla chrześcijan i dla wiernych 
księży” – napisał we wstępie.

I tak jest w istocie, bo naszą nadzieją jest 
zmartwychwstały Chrystus. Choć jesteśmy 
w czasie Judasza, to jednocześnie znajduj-
my się w czasie uczniów idących do Emaus. 
„Jego [Jezusa] słowa dodają nam otuchy. 
Ożywia naszą wiarę. Moc jego pewności i ła-
godna życzliwość jego spojrzenia nagle kru-
szy naszą samotność. I podczas gdy na dro-
dze wydłużają się cienie, a w ciele rozchodzi 
się zimno, nasza odwaga się ożywia. I zaczy-
namy go prosić: Serce w nas pała, kiedy do 
nas mówisz. Zostań z nami Panie, gdyż ma 
się już ku wieczorowi i dzień się już nachy-
lił” – kończy na swoją rozmowę z Nicolasem 
Diatem kardynał Robert Sarah.

Małgorzata Muszańska
Kardynał Robert Sarah, Nicolas Diat, Wieczór się zbliża
i dzień się już chyli, Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 2019, ss. 464.
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Książka jest zapisem rozmów francuskie-
go dziennikarza Nicolasa Diata z gwinej-
skim kardynałem. Jest to ich trzecie wspólne 
przedsięwzięcie. Poprzednie książki Bóg albo 
nic, będąca w dużej mierze świadectwem 
jego życia oraz Moc milczenia, dotycząca du-
chowości i znaczenia ciszy w świecie opano-
wanym przez natarczywe obrazy i hałas, oka-
zały się sukcesem. Ukazały się także w Polsce 
w 2016 r. i 2017 r., gdzie znalazły liczne gro-
no wiernych czytelników.

Wieczór się zbliża i dzień już się chyli tym 
różni się od poprzednich książek, że jest moc-
no osadzony w teraźniejszości. Kardynał Sa-
rah pisze o głębokim kryzysie, w jakim zna-
lazł się Kościół i świat. Diagnoza, którą sta-
wia jest jednoznaczna i alarmująca – jest źle, 
bardzo źle, właściwie świat zmierza ku prze-
paści. „Kościół przeżywa prawdziwy kryzys, 
jakby już nie wiedział, czego naucza, jakbyśmy 
nie mieli Objawienia i doktryny, jakbyśmy 
nie mieli depozytu wiary. (…) Jeden episko-
pat mówi jedno, drugi drugie. Jeden biskup 
mówi jedno, drugi mówi coś innego, a wier-
ni są zdezorientowani” – mówił kardynał Sa-
rah podczas warszawskiego spotkania. Wspo-
mniał także o tym, że kryzys wiary dotyczy 
rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii. 
„Po sposobie w jaki sprawowana jest Euchary-
stia można czasami poznać, że dany ksiądz nie 
ma wiary” – argumentował kardynał. Przywo-
łał sytuacje, których nieraz był świadkiem, gdy 
podczas wielkich celebracji na placu św. Piotra 
kapłan w jednej dłoni trzyma kielich z Krwią 
Pańską, a drugą robi sobie selfie. Mówił o tym, 
że zasadnicze kwestie, jak celibat, święcenia 
kobiet są kwestionowane oraz o tym, że nigdy 
do tej pory pod adresem Kościoła nie padały 
tak poważne zarzuty jak obecnie. Nie ma ty-
godnia, żeby nie ujawniono jakiegoś przypad-
ku wykorzystania seksualnego.  

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMIZamęt, rozpacz i nadzieja
– wydaje mi się, że dziś znajdujemy się w podobnej sytuacji jak apostołowie w wiel-
ki Piątek, jesteśmy w czasie Judasza. zdradzamy Jezusa tak jak Judasz, a jednocześnie 
znajdujmy się w czasie uczniów przebywających drogę do emaus. Jesteśmy zrozpacze-
ni, ale w naszej rozpaczy i zamęcie przychodzi do nas Chrystus i przez całą drogę prze-
prowadza nam egzegezę dotyczącą jego osoby – mówił kardynał robert sarah, prefekt 
kongregacji ds. kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów, opowiadając o swojej najnow-
szej książce Wieczór się zbliża i dzień już się chyli podczas spotkania w sekretariacie kon-
ferencji episkopatu Polski. 
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Urodzony 18 maja 1893 r. w Nowogródku jako 
syn Aleksandra i Marii z d. Orlickiej. Uczęsz-
czał do gimnazjum w Nowogródku. Od 14 
roku życia brał czynny udział w życiu kó-
łek młodzieży polskiej zorganizowanych dla 
samokształcenia w duchu kultury polskiej. 
W 1910 r. ukończył gimnazjum w Nowogród-
ku. W 1911 r. wstąpił do Seminarium Du-
chownego archidiecezji mohylewskiej w Sankt 
Petersburgu. 7 kwietnia 1916 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk bp. Jana Cieplaka, ad-
ministratora apostolskiego archidiecezji mo-
hylewskiej. 2 września 1916 r. podjął studia 
w Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu. 

W maju 1918 r., gdy bolszewicy zamknęli 
uczelnię, został wyznaczony na prefekta szkół 
w Bobrujsku. Stanowisko to objął w sierpniu 
1918 r. Opiekował się działającymi w mieście 
organizacjami szkolnej młodzieży harcer-
skiej. Starsi uczniowie i uczennice tych orga-
nizacji za czasów okupacji niemieckiej i bol-
szewickiej, czynnie współpracowali z pol-
skim wywiadem za pośrednictwem Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Często tajne zbiórki 
urządzano w jego mieszkaniu. W lipcu 1919 
r., gdy armia polska posuwała się ku Berezy-
nie, był w stałym kontakcie z POW z Mińska 
Litewskiego, pomagając kurierom w ukryciu 
się na terenie Bobrujska. W jego mieszkaniu 
był punkt łącznikowy dla kurierów POW.

W nocy z 16 na 17 lipca 1919 r. po siód-
mej z rzędu rewizji został aresztowany i osa-
dzony w budynku „czerezwyczajki”. Na szczę-
ście rewizję przeprowadzono pół godziny po 
wyjściu z jego mieszkania kuriera POW, któ-
ry był przysłany celem skomunikowania się 
z uwięzionym w twierdzy w Bobrujsku ko-
mendantem POW w Mińsku Litewskim Ma-
teuszem Stefanowskim „Żywym”. Był prze-
słuchiwany przez Feliksa Dzierżyńskiego. Po 
trzytygodniowym pobycie w więzieniu, zo-
stał zwolniony. Był pod obserwacją, bez pra-
wa opuszczania Bobrujska.

W późniejszym wniosku odznaczenie 
Krzyżem Niepodległości z 1931 r. napisano: 
„Ksiądz Skorel pełniąc w roku 1918 obowiąz-
ki prefekta szkół w Bobrujsku, wszedł w kon-
takt z młodzieżą szkolną z POW. Był on punk-
tem łącznikowym dla kurierów POW przy-
bywających do Bobrujska. W lipcu 1919 r. 
ksiądz Skorel został uwięziony przez czeki-
stów za współudział w akcji Fedorowiczów, 
którzy przechowywali broń i amunicję, otrzy-
maną z I Korpusu Polskiego i prowadzili ak-
cję dywersyjną na tyłach bolszewickich. Szczę-
śliwie ocalony przybył do Polski, gdzie zgłosił 
się zaraz do Wojska, pełniąc obowiązki dusz-
pasterskie w szpitalu epidemicznym i 2 pp. 
leg. Bardzo wydatnie prowadzi akcję oświato-

wą wśród żołnierzy, a także na obecnym sta-
nowisku jako wykładowca. Wzór rzadkiej pra-
cowitości”. Wniosek podpisali generał brygady 
Julian Stachiewicz, były szef Sztabu Komendy 
Głównej POW, Eugeniusz Szpręglewski, były 
szef sztabu I Korpusu Polskiego na Wschodzie 
i Józefa Lis-Błońska, wywiadowczyni POW 
w Bobrujsku, która dopisała: „Podczas poby-
tu mego w Bobrujsku wydatnie pomagał mi 
w akcji uwolnienia z więzienia śp. Mateusza 
Stefanowskiego „Żywego”.

25 września 1919 r. wstąpił do Wojska 
Polskiego. Został kapelanem 2 pułku piecho-
ty Legionów, walczącego na froncie litew-
sko-białoruskim. Następnie był kapelanem 
białostockiego pułku strzelców wchodzące-
go w skład 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 
Twierdzy Brześć n. Bugiem, Szpitala Okrę-
gowego w Grudziądzu i Obozu Szkół Podofi-
cerskich w Grudziądzu.

16 grudnia 1921 r. został zatwierdzony 
w stopniu kapelana. W 1922 r. został kape-
lanem I Szpitala Okręgowego w Warszawie. 
W latach 1922–1924 studiował na Wydziale 
Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, uzyskując dyplom magistra Świętej 
Teologii. Ukończył również Państwowy In-
stytut Nauczycielski. W 1926 r. został miano-
wany promotorem sprawiedliwości w Sądzie 
Biskupa Polowego Wojsk Polskich. W 1930 
r. został kapelanem powołanego w tym roku 
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W jego 
skład wchodziły I Szpital Okręgowy im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i Szkoła Podchorą-
żych Sanitarnych.

We wniosku z 3 sierpnia 1931 r. o od-
znaczenie Złotym Krzyżem Zasługi ks. pro-
boszcz Józef Tomiak, dziekan Okręgu Korpu-
su nr I w Warszawie napisał: „Ks. Józef Skorel 
od szeregu lat jest wykładowcą w CW Sani-
tarnego poświęcając się całkowicie szkoleniu 
ducha młodego pokolenia. Swoją umiejętną 
i rzetelną pracą w służbie, wybitnie się wy-
różnia, zyskując pełne uznanie władz przeło-
żonych i zasługuje całkowicie na odznaczenie 
Złotym KZ”.

1 stycznia 1934 r. otrzymał awans na sto-
pień starszego kapelana. Od 1936 r. był rów-
nież kapelanem i wykładowcą etyki w Wyż-
szej Szkole Inżynierii. 3 kwietnia 1939 r. 
udzielił ostatniego namaszczenia umierają-
cemu Waleremu Sławkowi, byłemu premie-
rowi RP, który dzień wcześniej postrzelił się 
w głowę, chcąc popełnić samobójstwo.

We wrześniu 1939 r. ks. Skorel był kape-
lanem w Szpitalu Okręgowym. Podczas ewa-
kuacji na wschód, po 17 września 1939 r. do-
stał się do niewoli sowieckiej. Umieszczono 
go w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku.

W relacji z 20 kwietnia 1943 r., profesor 
Wacław Komarnicki, minister sprawiedliwo-
ści w rządzie generała Władysława Sikorskie-
go, cudem ocalony jeniec obozu w Kozielsku 
napisał: „Było kilku księży, na czele z ks. pra-
łatem Wojtyniakiem, zastępcą biskupa polo-
wego, ks. profesor Nowak, ks. mjr Jan Ziół-
kowski, ks. prof. Kantak i ks. Skorel. Księża 
ci odprawiali msze św. w niektóre niedziele, 
spowiadali, byli b. czynni. Ulegali dużemu 
prześladowaniu ze strony władz sowieckich. 
3 siedziało w areszcie”.

23 grudnia 1939 r. ks. Skorel został odizo-
lowany od reszty jeńców i odesłany do obo-
zu w Ostaszkowie, gdzie przybył 29 grudnia 
1939 r. Po 27 kwietnia 1940 r. odesłano go do 
dyspozycji naczelnika Zarządu NKWD Ob-
wodu Kalinińskiego. Został zamordowany 
przez funkcjonariuszy NKWD w budynku 
więzienia w Kalininie (Twerze). Spoczywa na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Odznaczony Krzyżem Niepodległości, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Woj-
nę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Od-
zyskanej Niepodległości.

5 października 2007 r. minister obro-
ny narodowej Aleksander Szczygło awanso-
wał go pośmiertnie na stopień podpułkowni-
ka. W grudniu 2009 r. został zgłoszony przez 
Rodzinę Katyńską w Warszawie razem z 23 
kapelanami Wojska Polskiego, jako kandydat 
do procesu beatyfikacyjnego Męczenników 
Wschodu (1917–1989).

12 maja 2019 r. obok Kaplicy Ukrzyżowania 
na terenie Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryj-
skiej i Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii 
Pacławskiej posadzono 33 Dęby Pamięci two-
rząc Aleję Dębów Pamięci Kapelanów Katyń-
skich. Przed jednym z nich znajduje się tablicz-
ka imienna poświęcona ks. Skorelowi.

Bogusław szweDo 

Ks. podpułkownik Józef Skorel  (1893–1940) NIEBANALNE ŻYCIORYSY

– kapłan archidiecezji mohylewskiej, diecezji mińskiej i pińskiej, kapelan 2 pułku piechoty legionów
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Postanowieniami prezydenta Andrzeja 
Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych za 
zasługi dla obronności i suwerenności 
kraju, za osiągnięcia na rzecz duszpa-

sterstwa wojskowego Złotym Krzyżem Zasłu-
gi odznaczony został ks. płk Jan Domian. Pre-
zydent przyznał Srebrny Krzyżem Zasługi ks. 
kmdr. Zbigniewowi Rećce, natomiast Brązowe 
Krzyże Zasługi otrzymali ks. płk Bogdan Ra-
dziszewski i ks. kpt. Marcin Janocha.

Za sumienną służbę w czasie działań bojo-
wych podczas użycia sił zbrojnych poza gra-
nicami państwa Wojskowym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami odznaczeni zostali: ks. płk Piotr 
Kowalczyk, ks. płk Władysław Kozicki, ks. płk 
Mariusz Śliwiński i ks. ppłk Władysław Jasi-
ca. Ponadto brązowym medalem Za Długo-
letnią Służbę odznaczeni zostali: ks. ppłk Ire-
neusz Biruś, ks. mjr Stanisław Denys i ks. mjr 
Rafał Kaproń.

Biskup polowy Józef Guzdek podkreślił, 
że mijający rok był czasem związanym z ob-

Bp Józef Gawlina
– Monte Cassino i Warszawa 1944. Dwa listy pasterskie

Pierwszą z omawianych pozycji jest przedruk dwóch listów paster-
skich bp. Józefa Gawliny z 1944 r. Pierwszy z nich został napisany po 
zdobyciu przez żołnierzy II Korpusu Polskiego klasztoru na Monte 
Cassino. Drugi związany jest z upadkiem Powstania Warszawskiego. 
Edycja tych dwóch listów razem jest klamrą spinającą te dwa najdra-
matyczniejsze dla Polaków wydarzenia sprzed 75 lat. Wydanie listów 
miało przypomnieć nie tylko postać bp. Józefa Gawliny, ale także siłę 
słowa pasterza wszystkich polskich żołnierzy walczących w II woj-
nie światowej. Treść zaprezentowanych listów oparto na pierwodruku 
z 1944 r. zatytułowanym Montecassino i Warszawa. Dwa listy paster-
skie, zamieszczone w czasopiśmie „Nauka Chrystusowa”, 1944, z. 6. 

Słowem wstępu obecne wydanie listów pasterskich bp. Gawliny opa-
trzył biskup polowy Józef Guzdek. Opracowaniem wydawnictwa zajęli 
się Krzysztof Burek (także autor posłowia), ks. Jan Dohnalik i Krzysztof 
Stępkowski, a współwydawcą książki jest Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. Centrum zadbało o to, 
by listy bp. Józefa Gawliny zostały utrzymane w stylistyce wydanej kilka 
lat temu Elementów etyki wojskowej autorstwa o. Józefa Marii Bocheń-
skiego OP. Uwagę zwraca kreślony starą kreską umieszczony na stronie 
tytułowej herb biskupa Józefa Gawliny, który zachował się wśród pa-
miątek przechowywanych w bibliotece Papieskiego Instytutu Studiów 
Kościelnych w Rzymie. Oprócz listów pasterskich i słowa wstępnego 
bp. Józefa Guzdka zamieszczony został obszerny, kilkunastostronicowy 
esej poświęcony życiu i posłudze bp. Józefa Gawliny. 

Odznaczeni przez prezydenta

Kolejne wydawnictwa jubileuszowe

chodami stulecia Bi-
skupstwa Polowego 
w Polsce. Przekazał 
podziękowania na 
ręce ministra So-
locha za przyznane 
kapelanom odzna-
czenia oraz udział 
prezydenta Andrze-
ja Dudy w uroczy-
stościach związa-
nych z jubileuszem. 
– Ta obecność oraz przyznane odznaczenia 
są wyrazem tego, dostrzeżenia ogromnej roli 
tych, którzy odpowiadają za siłę ducha pol-
skiej armii – powiedział.

Minister Paweł Soloch podziękował za po-
sługę kapelanów wojskowych w jednostkach 
wojskowych, szpitalach i wśród wielu środo-
wisk, m.in. kombatanckich, harcerskich i in-
nych służbach mundurowych. Podkreślił, że 
przyznane odznaczenia są wyrazem wdzięcz-

Jedenastu kapelanów ordynariatu Polowego zostało odznaczonych 13 listopada przez Prezydenta rP andrzeja Dudę. w imieniu prezydenta 
odznaczenia wręczył Paweł soloch, szef Biura Bezpieczeństwa narodowego. 

ności wobec wszystkich kapelanów pełnią-
cych służbę w Ordynariacie Polowym. 

W ceremonii wziął udział gen. dyw. An-
drzej Reudowicz, dyrektor Departamentu 
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. 
Biskup polowy odznaczył ministra Pawła Solo-
cha oraz gen. dyw. Andrzeja Reudowicza me-
dalami W służbie Bogu i Ojczyźnie.

krzysztoF stęPkowski
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Krzysztof Burek
– Bracia! Polska Zmartwychwstanie

Drugą ze wspomnianych publikacji jest uzu-
pełniony o bibliografię i przypisy zbiór szkiców 
historycznych, które ukazały się w ciągu minio-
nych lat na łamach naszego dwutygodnika. Ich 
autorem jest Krzysztof Burek (Jędrzej Łukawy), 
wieloletni redaktor naszego czasopisma. Rzetel-
ne, barwne i poparte obszerną bibliografią tek-
sty kreślą obraz naszych dziejów oraz wydobywają z nich wybitne po-
stacie narodu i duszpasterstwa wojskowego. Na kartach książki opisa-
ne zostały m.in. uroczystości ingresowe bp. Stanisława Galla i bp. Józe-
fa Gawliny, ich życie i posługa, losy świętych, błogosławionych, kape-
lanów i powstań narodowych. Część z tekstów powstała z okazji rocz-
nic, które staraliśmy się w poszczególnych numerach „Naszej Służby” 
wspominać, inne to osobiste reminiscencje Krzysztofa Burka, np. re-
portaż z kanonizacji Jana Pawła II czy opis pielgrzymki Episkopatu 
do obozu koncentracyjnego w Dachau. Lektura książki Bracia! Polska 
zmartwychwstanie pozwala lepiej zrozumieć znaczenie i rolę Biskup-
stwa Polowego, a później Ordynariatu Polowego.

Udało się w książce zawrzeć minikompendium wiedzy historycz-
nej, którą powinien posiąść każdy kapelan, rozpoczynający posługę 
w Ordynariacie Polowym. Myślę, że zainteresuje ona także wszyst-
kich pasjonatów dziejów duszpasterstwa wojskowego. Sądzę, że szki-
ce te nie zestarzeją się. Z całego serca polecam!

kes
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O wbicie gwoździ honorowych w sztan-
dar zostali poproszeni, m.in.: Andrzej 
Bittel sekretarz stanu, pełnomocnik 

rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu ko-
munikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruk-
tury, dr inż. Józef Hałyk Komendant Główny 
Straży Ochrony Kolei, Piotr Duda przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” oraz Biskup Po-
lowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który 
poświęcił sztandar SOK.

Msza św., której przewodniczył ordyna-
riusz polowy rozpoczęła się od odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego. Liturgię słowa przy-
gotowali funkcjonariusze formacji.

W homilii bp Guzdek przypomniał ubie-
głoroczny jubileusz stulecia istnienia SOK. 
„W tamtym czasie oprócz wielu słów, które są 
niezwykle ważne, ale ulotne, pojawiły się także 
znaki. Wspomnę, że w katedrze polowej Woj-
ska Polskiego, w Kaplicy Pamięci, została od-
słonięta i poświęcona tablica upamiętniają-
ca setną rocznicę powołania waszej formacji. 
Wszystkim odwiedzającym wojskową świą-
tynię przypomina to historyczne wydarzenie, 
ludzi i dokonania stróżów bezpieczeństwa na 
szlakach kolejowych” – powiedział.

Następnie skupił się na tak ważnym 
i przełomowym wydarzeniu, jakim jest nada-

Nadanie i poświęcenie sztandaru

nie sztandaru. Podkreślił, 
że wyhaftowane na nim 
słowa: „Bóg, Honor, Oj-
czyzna” porządkują  służ-
bę. „Odniesienie do Boga 
wyrasta z przekonania, 
że są wartości niezmien-
ne, które najpełniej zo-
stały opisane na kartach 
Biblii. Jeśli Bóg jest na 
pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest 
na miejscu właściwym” – mówił ordynariusz 
wojskowy.

„Honor to poczucie osobistej godności 
wypływające z przynależności do formacji, 
która przez swoją rzetelność, uczciwość, od-
wagę i zdyscyplinowanie oraz służbę z nara-
żeniem własnego zdrowia a nawet życia za-
sługuje na powszechne uznanie i szacunek” 
– kontynuował biskup Guzdek. Przypomniał 
także, że Ojczyzna, powołując się na słowa 
poety Cyprian Kamila Norwida, to „zbioro-
wy obowiązek” i zarazem wielka odpowie-
dzialność za wspólne dobro.

– Jednym z podstawowych obowiązków 
państwa jest troska o bezpieczeństwo jego 
obywateli. To zaś domaga się, aby wyspecja-
lizowana formacja odpowiadająca za bez-

– ten sztandar, który będzie towarzyszył podczas najważniejszych uro-
czystości, został wam przekazany i poświęcony, abyście w jego bla-
sku pisali kolejne, piękne rozdziały historii straży ochrony kolei – po-
wiedział 21 listopada biskup polowy Józef guzdek do zgromadzonych 
w katedrze polowej na Mszy św. funkcjonariuszy i pracowników stra-
ży ochrony kolei.   

pieczeństwo na obszarach kolejowych mia-
ła zapewnioną stabilność przez odpowiednie 
umocowanie w strukturach państwowych. 
Przemawia za tym dynamiczny rozwój ko-
lei, która jest ekonomicznym i ekologicznym 
środkiem transportu osób i towarów – mówił 
do zgromadzonych ordynariusz wojskowy.

Na koniec homilii biskup podziękował 
funkcjonariuszom za ich służbę i poświęce-
nie oraz życzył im, nawiązując do Ewange-
lii, aby byli solą ziemi i światłem dla świa-
ta. – Z pasją i poświęceniem wypełniajcie 
powierzone Wam zadania. Nawet w obliczu 
najtrudniejszych i najbardziej złożonych sy-
tuacji nie traćcie ufności w sens waszej misji. 
Niech Wam Bóg błogosławi – zakończył or-
dynariusz wojskowy. 

Eucharystię koncelebrowali ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, naczelny kapelan SOK oraz 
ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidie-
cezji Przemyskiej. Na koniec liturgii biskup 
Józef Guzdek odznaczył Komendanta Głów-
nego SOK dr. inż. Józefa Hałyka medalem 
„W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Straż Ochrony Kolei jest umundurowaną 
i uzbrojoną formacją działającą od 100 lat na 
szlakach kolejowych, znajdujących się na te-
rytorium Polski. Do jej zadań należy kontrola 
przestrzegania przepisów porządkowych na 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych, zapewnienie bezpie-
czeństwa, ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia w pociągach. 23 listopada 2006 r. 
uchwałą 338. Zebrania Plenarnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski Straż Ochrony Kolei 
została włączona do duszpasterstwa Ordyna-
riatu Polowego.

Małgorzata Muszańska

Msza św. z okazji 101. rocznicy powołania straży ochrony kolei 

komendant główny sok dr inż. Józef Hałyk
oddaje hołd nowo poświęconemu sztandarowi
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PKW SOPHIA
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w pią-

tek 8 listopada 2019 r. uroczystym apelem, w którym udział wzięli żoł-
nierze IV zmiany, miejscowa Polonia oraz żołnierze innych narodo-
wości. 

W niedzielę 10 listopada w kościele św. Antoniego w Katanii mia-
ła miejsce Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kape-
lan IV zamiany, ks. ppor. Mariusz Gawłowski.

Uroczystości zakończyły się 11 listopada biegiem, w którym udział 
wzięli żołnierze PKW SOPHIA oraz innych kontyngentów. 

kMDr PPor. krzysztoF Casta

PKW IRAK 
10 listopada w 101 rocznicę odzyskania niepodległości w bazie At-

Taji kapelan VII zmiany PKW Irak, ks. ppłk Robert Krzysztofiak od-
prawił uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny.

W trakcie homilii ks. kapelan powiedział: „Odzyskanie niepodle-
głości po 123 latach niewoli nie byłoby możliwe bez osobistego za-

Święto Niepodległości na misjach
angażowania ówczesnych przywódców politycznych oraz silnej wia-
ry w wartości ważne w życiu każdego chrześcijanina oraz wiary, któ-
ra pozwoliła nam Polakom, naszemu uciemiężonemu narodowi 
w 1918 r. wybić się na wolność”.

kPt. Piotr sPólny

PKW KOSOWO 
11 listopada 2019 r. w bazie Camp Novo Selo obchody Narodo-

wego Święta Niepodległości rozpoczęły się od Mszy św. celebrowanej 
przez księdza kapelana ppor. Łukasza Siedleckiego, w intencji Ojczy-
zny i żołnierzy poległych na polu chwały.

Następnie na placu apelowym o godzinie 11.00 odbyła się uro-
czysta zbiórka, w której udział wzięli żołnierze polskiego kontyngen-
tu KFOR i polscy policjanci pełniący służbę w ramach misji EULEX. 
Podniosły charakter uroczystości podkreślili swoją obecnością do-
wódcy wszystkich wojsk sojuszniczych stacjonujących w Kosowie, na 
czele z dowódcą KFOR gen. bryg. Lorenzo D’Addario.

Podczas uroczystości odczytano rozkazy dowódców jednostek 
wojskowych, w których mianują żołnierzy na wyższe stopnie wojsko-
we oraz przyznają wyróżnienia. Nominacje na wyższe stopnie wojsko-
we wręczył oficer starszy narodowy płk Maciej Nowak wraz z dowód-
cą XL zmiany PKW KFOR ppłk Piotrem Idusem.

Następnie żołnierze zostali odznaczeni medalami „Non-Article 
5 NATO Balkans Medal” nadanymi przez Sekretarza Generalnego 
NATO uczestnikom XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowe-
go KFOR.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była modlitwa, odśpiewa-
nie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Niepodległościo-
wy Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Uroczystą zbiórkę za-
kończyła defilada pododdziałów, po której dowódca Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego zaprosił wszystkich uczestników na poczęstu-
nek składający się  z tradycyjnych polskich potraw.

PPor. Paweł raCzkowski
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Trzeba mozolnie dążyć do prawdy, wszak rozmycie granicy pomiędzy dobrem i złem 
prowadzi do pozornej jedności. „Aż do śmierci zmagaj się o prawdę, a Pan Bóg będzie 
walczył o ciebie” (Syr 4,26-28) – czytamy w Księdze Mądrości Syracha. W tych słowach 
Bóg zachęca nas do szukania prawdy, zmagania się o nią i zarazem zapewnia, że 
będzie nas w tym działaniu wspierał i będzie o nas walczył.

(Z kazania bp. Józefa Guzdka w dniu Narodowego Święta Niepodległości 2019)
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WROCŁAW
„Żołnierz na straży historii” – pod takim tytułem 13 listopada od-
było się spotkanie podchorążych AWL z płk. Weroniką Sebastiano-
wicz, żołnierzem Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość, ofiarą represji stalinowskich, sybiraczką oraz damą Orderu 
Odrodzenia Polski. Kombatantka opowiedziała historię swojego ży-
cia, podkreślając rolę wiary w Boga oraz wierności przysiędze woj-
skowej w kształtowaniu się jej niezłomnego charakteru, który po-
mógł jej w przetrwaniu zsyłki na Syberię oraz wszelkiego rodzaju 
represji. – Drodzy młodzi, pamiętajcie, że bycie oficerem, to podję-
cie ogromnej odpowiedzialności nie tylko za swoje życie, ale przede 
wszystkim za życie Ojczyzny – mówiła do zgromadzonych płk Se-
bastianowicz.

Kolejnym gościem, który zabrał głos podczas spotkania, był pan 
Wojciech Trębacz, pracownik Instytut Pamięci Narodowej we Wro-
cławiu, który opowiadał o znaczeniu prawdy historycznej i jej wpły-
wie na kształtowanie patriotyzmu w czasach współczesnych.

Wydarzenie zostało zorganizowane prze Duszpasterstwo Akade-
mickie „Nieśmiertelni” AWL, Stowarzyszenie „Odra – Niemen” oraz 
Stowarzyszenie „Młody Dolny Śląsk”. Da „nieśMiertelni”

HRUBIESZÓW
W dniach 14–17.11.2019 r. odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Patriotycznej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019 pod ha-
słem „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”. Zrealizowany zo-
stał przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” we 
współpracy z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego, 2. Hrubie-
szowskim Pułkiem Rozpoznawczym oraz  kapelanem ks. prałatem 
ppłk. Andrzejem Puzonem. Wzięło w nim udział 37 solistów i 23 ze-
społy wokalno-instrumentalne, łącznie ponad 180 wykonawców. Ce-
lem Festiwalu jest zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycz-
nymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu 
artystycznego wykonawców reprezentujących kluby wojskowe z Sił 
Zbrojnych RP.  ks. Prałat PPłk anDrzeJ Puzon

KRAKÓW
W dniach 14–17 listopada po raz trzeci odbył się Światowy Dzień 
Ubogich. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w nim żołnierze 
5. Pułku Chemicznego. Ich zadaniem było zorganizowanie łaźni polo-
wej dla ubogich przygotowujących się do wizyty u „Lekarzy bez Gra-
nic”. Pomocą zostało objętych ponad 190 mężczyzn i kobiet. W trak-
cie wykonywania zadań, żołnierzy odwiedził biskup polowy Wojska 
Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek.

Organizatorzy „Pomocna Ręka z Arcybractwa Miłosierdzia”, któ-
rzy zaprosili żołnierzy do udziału w przedsięwzięciu, podziękowali im 
za zaangażowanie, wrażliwość i podejście z „żołnierskim sercem”. 

sierż. artur szCzukieCki, ks PPor arnolD ziMniCki

BEMOWO PISKIE
17 listopada sakrament chrztu świętego przyjął amerykański żoł-
nierz sierż. Marshal Simpson. Wchodzi on w skład Batalionowej Gru-
py Bojowej NATO i służy w Bemowie Piskim od kwietnia bieżącego 
roku. Pochodzi z Tennessee i tam mieszka. Od czerwca przygotowy-
wał się do przyjęcia sakramentu chrztu św. i bierzmowania w parafii 
garnizonowej – co tydzień uczestniczył w Mszach św. sprawowanych 
dla żołnierzy amerykańskich. Do sakramentu bierzmowania wybrał 
imię patrona parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego. We Mszy św. 
uczestniczył dowódca Batalionowej Grupy Bojowej col Mark O‘Neill 
oraz koledzy z IFP.   Xkk

WARSZAWA
17 listopada w katedrze polowej  modlitwą ekumeniczną uczczono 
pamięć o polskich i niemieckich żołnierzach, ofiarach cywilnych kon-
fliktów zbrojnych oraz poległych podczas misji pokojowych. Okazją 
do wspólnej ceremonii był obchodzony w Niemczech Dzień Żałoby 
Narodowej. 

Modlitwę poprowadzili ks. por. Daniel Piejko, wikariusz katedry 
polowej i ks. Łukasz Ostruszka, asystent biskupa Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego. W uroczystości wziął także udział Przemysław 
Florjanowicz-Błachut, członek ewangelickiego zakonu joannitów. 
Przedstawiciele Kościołów modlili się w językach polskim i niemiec-
kim. Inicjatorem spotkań ekumenicznych w katedrze polowej jest 
ambasada Republiki Niemieckiej w Polsce.

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. gen. bryg. Andrzej Przekwas, 
szef Zarządu Rozpoznania i Wywiadu J2 SHAPE w Naczelnym Do-
wództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie w belgijskim Mons, 
przedstawiciele i personel kilkunastu ambasad akredytowanych w Pol-
sce, żołnierze stołecznego garnizonu, uczniowie szkoły noszącej imię 
Willy’ego Brandta, którzy wystąpili z apelem o pokój oraz mieszkań-
cy Warszawy.
Przed zakończeniem nabożeństwa biskup polowy Józef Guzdek od-
znaczył medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ambasadora Republi-
ki Federalnej Niemiec w Polsce Rolfa Nikela. kes

PKW KFOR KOSOWO
18 listopada w bazie CAMP NOVO SELO podczas cotygodniowej 
zbiórki XL Zmiany zostały wręczone medale „W służbie Bogu i Oj-
czyźnie”. Odznaczeni zostali: ppłk Piotr Idus, kpt. Michał Dobrogoszcz, 
kpt. Grzegorz Klimkiewicz, st. chor. szt. Maciej Trybuła, st. szer. Prze-
mysław Szymczakowski w dowód uznania za pomoc oraz zaanga-
żowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego. Dowódca 
PKW KFOR ppłk Piotr Idus w imieniu własnym oraz odznaczonych na 
ręce kapelana XL Zmiany PKW KFOR ks. ppor. Łukasza Siedleckiego 
złożył podziękowanie za włożony trud oraz posługę duszpasterską poza 
granicami kraju. Pkw kFor



 

Drodzy  
Żołnierze i Pracownicy Wojska! 

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i Parafia Katedry Polowej  

już po raz trzeci  
organizuje akcję charytatywną 

UŚMIECH DZIECKA  
POD CHOINKĘ  

Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie prezentów świątecznych  
dla dzieci, które z różnych przyczyn  

nie mogą na co dzień liczyć na zbyt wiele radości.  
W tym roku pragniemy wywołać bożonarodzeniowy uśmiech na  

twarzach dzieci jednego z warszawskich domów dziecka  
oraz osieroconych dzieci żołnierzy i pracownika, którzy  

w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę.  
Pragniemy zwrócić się do Was o POMOC  

przez promocję wydarzenia w jednostce i przeprowadzenie dobrowolnej 
zbiórki środków, z których powstaną bożonarodzeniowe  

prezenty dla najmłodszych. 

WSPÓLNIE PODARUJMY DZIECIOM UŚMIECH! 
Kontakt:  
p. Gabriel Piątkowski (z-ca Dyrektora CARITAS) 509 892 409 
ks. por. Daniel Piejko (wikariusz Katedry Polowej WP) 666 281 179    

  
  


