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1. Serdecznie pozdrawiam obecnych na tym spotkaniu w Watykanie uczestników jubileuszowej
pielgrzymki Wojska i Policji. Bardzo sie ciesze z Waszej obecnosci. Witam Ksiedza Biskupa
Polowego Slawoja Leszka Glodzia, Biskupa Mariana Dusia, Biskupa Mirona z Kosciola
prawoslawnego, Biskupa Borskiego z Kosciola ewangelicko-augsburskiego, ksiezy kapelanów
wojska i policji.

Pozdrawiam Pana Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Gene-ralnego i Dowódców rodzajów
sil zbrojnych: wojsk ladowych, marynarki wojennej, wojsk lotniczych i obrony powietrznej. Witam
Komendanta Glównego Policji, Komendanta Strazy Granicznej, Jednostek Nadwislanskich i Szefa
Biura Ochrony Rzadu. Witam wszystkich panów generalów, oficerów, chorazych, podoficerów,
zolnierzy, funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych wojska. Dziekuje orkiestrom i chórom,
które piekna muzyka i spiewem uswietnily to spotkanie. Bardzo mnie to wszystko wzrusza i
pomaga powrócic do przeszlosci, wzbudzajac wiele wspomnien.

2. «Jezus Chrystus wczoraj i dzis, ten sam takze na wieki» (Hbr 13, 8). W tym swietym czasie
Wielkiego Jubileuszu nasze mysli i pragnienia zwracaja sie ku Chrystusowi, Odkupicielowi
czlowieka. To «On, Syn Bozy -jak mówi Sobór Watykanski II - przez Wcielenie swoje zjednoczyl
sie jakos z kazdym czlowiekiem. Ludzkimi rekoma pracowal, ludzkim myslal umy-slem, ludzka
dzialal wola, ludzkim sercem kochal, urodzony z Maryi Dzie-wicy, stal sie prawdziwie jednym z
nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu» (Gaudium et spes, 22).

Przybyliscie do Rzymu jako pielgrzymi, aby umocnic w sobie wiare w Chrystusa i odnowic sie
wewnetrznie. Pielgrzymka w znaczeniu chrzesci-janskim jest symbolem wedrówki czlowieka
wierzacego sladami Chrystusa. Ilez tych sladów znajduje sie w Rzymie, ilez znaków Bozej
obecnosci, jak wiele swiatyn, sanktuariów i miejsc swietych. Jednym z takich znaków sa Drzwi
Swiete. One symbolizuja Chrystusa. Jezus powiedzial o sobie: «Ja jestem brama» (J 10, 7).
Oznacza to, ze jedna jest tylko brama, przez która sie wchodzi na spotkanie z Bogiem, ze jedna
jest tylko droga, która prowadzi do zbawienia.

3. Jakze wymownie brzmi w tym kontekscie temat jubileuszu Wojska i Policji: «z Chrystusem w
obronie sprawiedliwosci i pokoju». Niech te slowa towarzysza Waszej pielgrzymce i modlitwie w
tych dniach pobytu w Wiecznym Miescie, a takze Waszej sluzbie w Ojczynie i poza jej granicami.
Swiat potrzebuje takze dzisiaj, u konca drugiego tysiaclecia, sprawiedliwosci i pokoju. Trzeba, aby
tym slowom nadac konkretna tresc a czasem moze i przywrócic wlasciwe znaczenie. Pragne tu
wspomniec równiez polskich zolnierzy pelniacych swa misje w Bosni, Kosowie, Libanie i na
Wzgórzach Golan.



Wiem, ze podjeliscie wysilek duchowej odnowy i przygotowania do obchodów Wielkiego
Jubileuszu przez, trwajace cztery lata, Misje Swiete we wszystkich garnizonach. Towarzyszyla tym
misjom peregrynacja Obrazu Matki Bozej - Opiekunki i Hetmanki zolnierza polskiego.
Przyjmowaliscie Jej Wizerunek w koszarach, w Akademiach i Wyzszych Szkolach Wojskowych, w
szpitalach i na poligonach. Jej zawierzyliscie Wasza sluzbe, by mocni wiara wejsc w trzecie
tysiaclecie.

Moi Drodzy, poranek zmartwychwstania, którego doswiadczylem na poligonie pod Koszalinem
dziewiec lat temu podczas odwiedzin Polski, niech dalej trwa! Niescie z radoscia oredzie pokoju i
milosci do ludzi i narodów. Wiem, ze czynicie to ochotnym sercem, czego bardzo wymownym
dowodem jest dar od Caritas Ordynariatu Polowego. Jest nim ambulans sanitarny dla szpitala w
Kosowie. Ofiarowaliscie go jako dar oltarza z okazji Wielkiego Jubileuszu. Dziekuje za ten piekny
dar zolnierskich serc.

4. Niech w tym pielgrzymowaniu towarzyszy Wam przyklad odwaznego zolnierza, czlowieka
sprawiedliwego i poboznego - setnika imieniem Korneliusz. To on po spotkaniu z Piotrem przyjal
chrzest, a z nim jego zolnierze i caly dom (por. Dz 10, 1-48). Zycze Wam, abyscie po tej
pielgrzymce wrócili do Waszych miejsc sluzby i do Waszych rodzin umocnieni duchowo, gotowi do
dawania swiadectwa Ewangelii i Krzyzowi. Trwajcie wiernie przy Chrystusie, broniac
«sprawiedliwosci i pokoju». Za Waszym posrednictwem pozdrawiam cale Wojsko Polskie i Policje
i z serca wszystkim blogoslawie.
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