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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że  1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Boże

 Kiedy pytamy o drogę w nieznanym tere-
nie (co na wakacjach może mieć częściej 
miejsce niż kiedykolwiek w ciągu roku) 
i kiedy znajdziemy życzliwego człowieka, 
aby nam ją wyjaśnił – trzeba dobrze słuchać 
wskazówek. I tak czynimy, bo zależy nam na 
trafieniu do celu. Do słuchania trzeba więc 
dodać pewien wysiłek, aby zrozumieć, może 
o coś dodatkowo zapytać, bo trzeba sobie
wyobrazić drogę – kolejność kroków, trzeba 
je zapamiętać, może coś zapisać.
 Sprawa jest tym poważniejsza im poważ-

niejszy jest cel drogi. Ostatecznie chodzi 
o życie wieczne, królestwo niebieskie. Jezus, 
nasz Jedyny Przewodnik do życia wieczne-
go, jest hojny w słowach o drodze do 
królestwa Ojca. Bóg sieje prawdę obficie. 
Mówi jednocześnie, że do człowieka, który 
„słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, 
przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest 
w jego sercu” (Mt 13, 19). Nierozumienie 
może mieć różne przyczyny. Jest to kluczowe 
słowo w przypowieści o siewcy. Kto przyjmuje 
słowa Jezusa, rozmyśla nad nimi, rozumie je 
i żyje nimi wydaje plon, kto nie rozumie, nie 
zna – nie chce poznać woli Boga, drogi do 
życia wiecznego, staje się łupem Złego, 
diabła. Traci nawet to, co już ma dobrego. 

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 55, 10–11

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają 
z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawod-
nią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią uro-
dzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb 
dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 
moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim 
wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie 
spełni pomyślnie swego posłannictwa.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 65, 10–14

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię,
wzbogaciłeś ją obfi cie.
Strumień Boży wezbrany od wody;
przygotowałeś im zboże.

I tak uprawiłeś ziemię:
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami, 
pobłogosławiłeś płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, 
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.

Stepowe pastwiska są pełne rosy, 
a wzgórza przepasane weselem, 
łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem, 
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 18–23

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych 
nie można stawiać na równi z chwałą, która 
ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upra-
gnieniem oczekuje objawienia się synów Bo-
żych. Stworzenie bowiem zostało poddane 
marności – nie z własnej chęci, ale ze wzglę-
du na Tego, który je poddał – w nadziei, że 
również i ono zostanie wyzwolone z niewoli 
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwa-
le dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe 
stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 
rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, 
którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, 
i my również całą istotą swoją wzdychamy, 
oczekując – odkupienia naszego ciała.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest 

Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył 
na wieki.

EWANGELIA 
Mt 13, 1–23

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł 
nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego 
tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, 
a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele 
w przypowieściach tymi słowami: Oto siew-
ca wyszedł siać. A gdy siał niektóre /ziarna/ 
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydzioba-
ły je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie 
niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo 
gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między ciernie, 
a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w koń-
cu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jed-
no stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, 
a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i za-
pytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz 
do nich? On im odpowiedział: Wam dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego, 
im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie do-
dane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, 
temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mó-
wię do nich w przypowieściach, że otwartymi 
oczami nie widzą i otwartymi uszami nie sły-
szą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, 
a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie 
zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, 
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby 
oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, 
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili 
się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy 
wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 

Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu pro-
roków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, 
na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć 
to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy za-
tem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do 
każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co 
zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka 
oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane 
na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha 
słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 
ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. 
Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie 
z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane 
między ciernie oznacza tego, kto słucha 
słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa 
zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza 
tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też 
wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześć-
dziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Oto słowo Pańskie ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 Jak na każdej drodze, także na naszej 
drodze do życia wiecznego, trzeba będzie 
Boże słowo próbować zrozumieć codziennie 
na nowo. Kto nie ustanie w tym wysiłku 
przyniesie plon obfity.

K OM E N T A R Z 
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Pułk brał udział w wyprawie na Moskwę, 
stanowiąc straż przednią Wielkiej Armii. 
Podczas marszu na wschód przyczynił się do 
zdobycia Smoleńska, a jego dowódca płk 
Ryszczewski został odznaczony krzyżem 
kawalerskim orderu Virtuti Militari trzeciej klasy.

Po bitwie stoczonej 14 października 1806 r. 
pod Jeną – Auerstedt, podczas której wojska 
dowodzone przez cesarza Francji Napoleona I 
i marszałka francuskiego Louisa Davonta 
pokonały armię pruską dowodzoną przez króla 
Fryderyka Wilhelma III i wkroczeniu 14 stycznia 
roku następnego francuskich sił do Warszawy, 
utworzono Komisję Rządzącą w składzie 
pięciu ministrów. Jednym z nich został miano-
wany książę Józef Poniatowski, jako dyrektor 
wojny. Zaaprobowany przez Napoleona, stan 
polskiego wojska miał wynosić 37000 żołnie-
rzy, zgrupowanych w trzech „Legiach”. 
    W dniach 7 i 9 lipca 1807 r. w pruskiej Tylży 
(dziś Sowieck w obwodzie Królewieckim) 
cesarz Napoleon I Bonaparte zawarł traktaty 
pokojowe z Imperium Rosyjskim i Królestwem 
Prus, mocą których zostało utworzone samo-
dzielne Księstwo Warszawskie. Miało ono 
własną administrację i wojsko, ale już w spra-
wach polityki zagranicznej i wojskowej decy-
dujący głos mieli Francuzi, nasi protektorzy. 
Francja rozpoczynając w 1808 r. wojnę z 
Austrią, wciągnęła w nią również Księstwo 
Warszawskie. Pierwsze spotkanie wojsk polskich 
i austriackich miało miejsce 19 kwietnia 1808 r., 
na południowych przedpolach Warszawy, pod-
czas starcia pod Raszynem, pomnik ku czci 
tej bitwy znajduje się w północnej części parku 
wilanowskiego. W rezultacie walk polsko-
austriackich wojsko nasze opanowało Mało-
polskę Wschodnią i część Podola. Tamtejsza 
ludność spontanicznie, własnym kosztem, za-
częła formować oddziały wojskowe. Jednym z 
pierwszych organizatorów i dowódców wojsko-
wych był kapitan w stanie spoczynku Gabriel 
Ryszczewski, który sformował 5 Pułk Jazdy 
Francusko-Galicyjskiej i dnia 1 lipca 1809 r., 
rozkazem polskich władz wojskowych, został 
jego dowódcą w stopniu pułkownika. Pod 
koniec 1809 r. pułkowi temu zmieniono nazwę 
na 12 Pułk Ułanów, ustanawiając barwy 
czerwono-biało-granatowe w nawiązaniu do 
barw państwowych Francji.

W latach 1810–1812 stan pułku wynosił ok. 
900 ułanów, stacjonując w Pułtusku, Ostrowi 
Mazowieckiej i Ostrołęce.

   Przebieg kampanii litewskiej nie spełniał 
pokładanej w niej nadziei. Polskie oddziały 
były w defensywie. W dniu 13 lipca 1831 r. 
podczas bitwy pod Nowym Miastem Żmudz-
kim pułk poniósł ciężkie straty, a mjr Giedroyć, 
trzykrotnie został ranny. Rany okazały się 
śmiertelne i po kilku dniach major umiera. 
Wojsko polskie znalazło się w tragicznym 
położeniu, otoczone przez siły rosyjskie, prze-
kracza granicę pruską, gdzie składa broń. Po-
mimo dość krótkiego epizodu istnienia 12 Pułku 
Ułanów podczas Powstania Listopadowego, 
jego tradycja będzie kontynuowana już u za-
rania niepodległego bytu II Rzeczypospolitej.

jednostek wojskowych, nie tylko w Królestwie 
Kongresowym, lecz również i na wschodnich 
Kresach Rzeczpospolitej. W marcu 1831 r. na 
Żmudzi miejscowa, patriotycznie nastawiona 
ludność zajęła kilka miejscowości m. in. 
Rosienie, Szawle i Telsze zbierając się pod 
polskimi znakami, wznieciła zarzewie powsta-
nia na ziemi litewskiej. Dowództwo Powstania 
chcąc wesprzeć działania powstańców walczą-
cych na Żmudzi i Wileńszczyźnie, tam mały kor-
pus posiłkowy pod dowództwem gen. Dezy-
derego Chłapowskiego. Generał 13 czerwca 
1831 r. w Czabiszkach utworzył z powstań-
czej jazdy 12 Pułk Ułanów, mianując jego 
dowódcą kpt. Jana Giedroycia. Pułk przejął 
numer, barwy i tradycję swego protoplasty – 
12 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, 
stając się jego spadkobiercą.

Z DZIEJÓW 12. PUŁKU UŁANÓW 
PODOLSKICH

p

   Po zarządzonym przez Napoleona odwrocie 
z Moskwy poszczególne szwadrony 12 Pułku
stanowią straż przyboczną cesarza i rannego 
księcia Józefa Poniatowskiego.

sn2

rozformować, ale czynił to tak nieporadnie, że 
gdy w listopadzie 1918 r. do Warszawy 
powrócił komendant Józef Piłsudski i nakazał 
(19 listopada) płk Skrzyńskiemu formowanie 
oddziału ochotniczego, którego celem było 
wzmocnienie wojsk walczących w obronie 
Lwowa, to żołnierze tegoż Pułku byli gotowi do 
działania. 
   W dniu 3 grudnia 1918 r. w gazecie Kurier 
Warszawski ukazało się ogłoszenie następu-
jącej treści: mi

   Klęska Napoleona pod Lipskiem i śmierć ks. 
Józefa w Elsterze, kończą pierwszą część 
dziejów pułku.

12 Pułk Ułanów. Defilada ułanów i poświęcenie sztandaru pułku ułanów Odsieczy Lwowa. 
Wilanów, XI 1918 r. (CAW)

   „Grono oficerów byłego VII-go pułku ułanów 
III-go Korpusu zawiadamia pp. Oficerów i żoł-
nierzy pułku o założeniu w dniu 1-ym b. m. 
Związku w celu nawiązania łączności. Uprasza 
się zainteresowanych o zgłaszanie się pod 
adresem ul. Polna 58 m.5 w godzinach od 9 z 
rana do 12 w południe. 
Prezes podrotmistrz Szuszkiewicz, sekretarz 
porucznik Młodzianowski”. 
   Na apel ten odpowiedziało, oprócz byłych 
żołnierzy VII Pułku Ułanów, również wielu ochot-
ników, przeważnie młodzieży z Warszawy i jej 
najbliższych przedmieść Czerniakowa, Moko-
towa, Grochowa i innych. Z żołnierzy i nowych 
rekrutów utworzono oddział noszący nazwę 
„Szwadron Jazdy Województwa Warszawskie-
go Odsieczy Lwowa”. Dowództwo objął rtm. 
Antoni Szuszkiewicz – jego brat por. Mateusz 
Szuszkiewicz, był również w tym oddziale. Po 
krótkim przeszkoleniu oddział wyruszył na front. 
Po przebiciu się do Lwowa rotmistrz Szuszkie-
wicz zameldował się u dowódcy obrony miasta 
gen. Tadeusza Rozwadowskiego, który skiero-
wał oddział na najtrudniejszy odcinek obrony, 
mianowicie w okolice rogatki Żółkiewskiego 
i wsi Zboiska. Najcięższe walki w tym rejonie 
trwały około 3 tygodni. Na przełomie stycznia 
i lutego szwadron powrócił do Warszawy.

 Gdy 29 listopada 1830 r. wybucha Powstanie 
Listopadowe, powstaje konieczność zwiększe-
nia polskich sił zbrojnych i sformowania nowych

  Pod koniec I wojny światowej na terenie 
Rosji działały trzy korpusy, składające się 
w ogromnej części z Polaków. W skład 3 
Korpusu wchodził 7 Pułk Ułanów pod komen-
dą płk Henryka Kuncmana, który poległ w 
walkach z Rusinami – Ukraińcami na Podolu. 
Pod naciskiem Austriaków 7 Pułk miał się 
rozformować, ale
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   Od dnia 8 lutego 1919 r. główną bazą – 
miejscem tworzenia rozrastającego się oddziału 
zostały Dobra Wilanowskie, majątek państwa 
Branickich.

Jak dziś pamiętam, było to przedwiośnie: 
Mgła, deszczyk siąpi, wciąż mroźne powietrze,
Mimo to w Pułku praca wre radośnie.
Miłkowski Zygmunt na słocie i wietrze  
Brnie w oraninie, szyk pieszy ukośnie 
Od Wilanowa prowadzi i zetrze
Koło Wolicy pozorowanego
Nieprzyjaciela – tak ucząc młodego  
Rekruta. Karol, choć brat Ordynata, 
I mógłby teraz siedzieć na Riwierze,    
Swe cekaemy po deszczu oblata:   
Na brzuchu leży jak zwykli żołnierze
I swoich szkoli… Widzę mego brata: 
Wysmukła postać, z oczu patrzy szczerze
Pogoda w twarzy przy wielkiej powadze;    
On adiutanta tu sprawuje władzę,     
Ułańską władzę w ten sposób pojmuje:
„Nie tylko trzeba służyć Sztandarowi,
Lecz pod Sztandarem niech APOSTOŁUJE
Każdy jak służyć Bogu, Honorowi.
Tępić trza  wpływ ten, co duszę nam truje.
Wyrozumiali dla innych, surowi
Dla siebie bądźmy. A Honor w tym leży
Aby powinność wykonać żołnierzy”.
Tam znów Szuszkiewicz z Iżyckim prowadzą
Ćwiczenia karne; pięknego konika
Rotmistrz dosiada. Tam znów łozy sadzą
Tuż przed pałacem, a tego wynika,
Że tu turnieju ułańskiego dadzą
Nam przedstawienie… Tak na ochotnika 
Wszyscy od brzasku tu zebrani w PRACY
Swą siłę zbrojną szykują POLACY!

   W ten sposób Ułani Podolscy ćwiczyli się w 
rzemiośle wojennym do ciężkich walk pod 
Lwowem i wojny z Rosją w 1920 r. 

  Podczas wyprawy kijowskiej, idąc w awan-
gardzie Wojsk Polskich, zdobywa Białą 
Cerkiew położoną na południe od Kijowa. Po 
uderzeniu wojsk Armii Konnej – Budionnego 
12 Pułk cofa się pod Zamość. W wyniku 
Bitwy Warszawskiej Pułk przechodzi do kontr-
uderzenia – bierze udział, pod dowództwem 
rtm. Tadeusza Komorowskiego (późniejszego 
„Bora”, jednego z dowódców Armii Krajowej 
podczas II wojny światowej) w największej 
bitwie kawaleryjskiej XX w. pod Komarowem 
koło Zamościa, w której rzekomo niezwycię-
żona konnica Budionnego doznała sromotnej 
klęski w starciu z jazdą polską. Półtora 
tysiąca kawalerii polskiej rozbija w puch 6000 
jazdy rosyjskiej, zabijając 4000 z nich, tracąc 
300 zabitych i rannych.

   W dniu 9 maja 1919 r. dwa szwadrony Pułku 
dowodzone przez mjr Rudnickiego, wyruszyły 
z Wilanowa pod Lwów na front w Małopolsce 
Wschodniej. 

    Po tygodniu czasu pozostała część Pułku 
opuściła gościnny Wilanów i przeniosła się do 
Zamościa, bliżej terenu walk, gdzie formowa-
no kolejne szwadrony pod dowództwem 
poruczników Witolda Olszańskiego i Juliana 
Zbrowskiego oraz szwadron ciężkich karabi-
nów maszynowych (CKM) por. Karola Radziwiłła 
(jego żona Izabela, była „matką” Pułku, funda-
torką wyposażenia i uzbrojenia pułkowego. 
Oboje z mężem spoczywają na Wilanowskim 
cmentarzu).

  W uroczystościach tych 12 Pułk Ułanów 
Podolskich reprezentowali mjr Rudnicki, por. 
Radziwiłł, por. Zaremba, ppor. Szuszkiewicz, 
ppor. Jabłoński, ppor. Piotrowski, ppor. Iżycki 
oraz ppor. Kaczkowski. Po zajęciu Pomorza 
12 Pułk ponownie przerzucono na wschód, 
gdzie podjął walki z wojskami Rosji sowieckiej 
posuwającymi się w głąb terenów polskich.

    Rozkazem szefa Sztabu Generalnego nr 77/ 
19 z dnia 19 lutego 1919 r. rozbudowanemu 
dywizjonowi nadana została nowa nazwa: 12 
Pułk Ułanów Odsieczy Lwowa. Miesiąc później 
dowództwo Pułku objął płk Józef Tokarzewski. 
   Na trzy miesiące Wilanów, a mówiąc dokład-
niej Dobra Wilanowskie, stały się domem – 
koszarami i terenem ćwiczeń dla żołnierzy 
Pułku, szkolących się w sztuce wojennej. 
Przez ten czas nasi dziadkowie, mieszkańcy 
Wilanowa i okolic, mogli na co dzień obser-
wować szkolących się w taktyce, na polach 
i łąkach hrabiego Branickiego, żołnierzy i no-
wych rekrutów. Gdy przyszła niedziela żołnierze 
ci swoimi pododdziałami uczestniczyli we Mszy 
świętej w wilanowskim kościele. 
    Tak pobyt w Wilanowie, a przede wszystkim 
ćwiczenia przeprowadzane na miejscowych 
polach wspomina w swoim wierszu rtm. 
Remigiusz Grocholski:     W okresie maj – sierpień 1919 r. wydzielo-

ny dywizjon 12 Pułku Ułanów pod dowódz-
twem Majora Rudnickiego bierze udział w 
walkach z Rusinami na terenie Małopolski 
Wschodniej. 
   Od sierpnia 1919 r. zaczynają się walki z 
wojskami Rosji bolszewickiej na Wołyniu, 
jednocześnie w połowie sierpnia Polska 
zawiera rozejm z Ukraińcami.
   Wysiłek i kunszt wojenny dywizjonu 12 Pułku 
Ułanów pod dowództwem rtm. Antoniego 
Szuszkiewicza osiągnięty podczas ćwiczeń 
w Wilanowie, znalazły uznanie w oczach 
dowódcy zgrupowania całości wojsk, francu-
skiego generała Petit-Demange. Również 
ludność Zasławia ufundowała pamiątkowy 
proporzec w podzięce za oswobodzenie 
miasta od bolszewików.

Po poświęceniu sztandaru w kościele św. Anny.

  Pod koniec września przybywa z Zamościa 
pozostała część Pułku wraz z dowódcą. 
Miesiąc później 25 października 12 Pułk 
otrzymał nową nazwę – Ułanów Podolskich, 
podkreślającą związek tej jednostki wojskowej 
z Podolem oraz z formowanym tam w 1809 r. 
12 Pułkiem Ułanów Księstwa Warszawskiego 
i z 7 Pułkiem Ułanów III Korpusu Wschodniego 
oraz ich barwami i tradycjami. podkreślającą 

  Nie sposób w tak krótkim artykule opisać 
całość działalności i walk żołnierzy 12 Pułku 
szczególnie tych toczonych z Rosją w 1920 r. 
i podczas II wojny światowej. Ale pokrótce 
spróbuję to uczynić. 

  Na początku maja 1919 r. zakończyły się 
szkolenia Pułku. Dnia 7 maja w wilanowskim 
kościele św. Anny odprawiona została uroczy-
sta Msza święta, podczas której wręczono 
Pułkowi sztandar, a po niej na placu przed 
kościołem odbyła się defilada. Sztandar ten 
towarzyszył Pułkowi we wszystkich bojach 
i uroczystościach do 1923 r. Dziś znajduje się 
w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. 7 maja 
stał się dniem Święta Pułku.

   W dniu 28 października Pułk transportem 
kolejowym przez Lwów, Kraków, Częstochowę, 
Kutno dotarł do Aleksandrowa Kujawskiego, 
przygotowując się do przejęcia z rąk Niemców
piastowskiego Pomorza.
  W połowie stycznia 1920 r., zgodnie z wcześ-
niej ustalonym z Niemcami harmonogramem, 
Wojsko Polskie wkroczyło na teren Pomorza. 
Pierwszym miastem przejętym od Niemiec był 
Toruń. Oddziałem polskim, który wszedł do 
miasta jako pierwszy, był podjazd 12 Pułku 
Ułanów Podolskich pod dowództwem ppor. 
Witolda Jabłońskiego. Najbardziej znanym wy-
darzeniem z okresu przejmowania Pomorza 
przez Wojsko Polskie, jest uroczystość 
zaślubin Rzeczpospolitej z morzem, odbyta w 
Pucku. Podczas tej uroczystości gen. Józef 
Haller rzucił w wody Bałtyku pierścień, 
a w jego dno wbito słup z napisem:…„Roku 
Pańskiego 1920 dnia 10 lutego Wojsko Polskie 
z gen. Józefem Hallerem na czele objęło w 
wieczyste posiadanie Polskie Morze”…

  Po zawarciu Traktatu Ryskiego 12 Pułk 
trafia na Wołyń, gdzie pod Krzemieńcem w 
Białokrynicy stacjonuje cały okres pokoju od 
1921 do 1939 r.
  W przededniu napaści Niemiec na Polskę 
zostaje włączony w skład Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii, której dowódcą był płk dypl. Julian 
Filipowicz z 7 Pułku Ułanów i przerzucony w 
rejon Częstochowy. W dniu 1 września 1939 r. 
w bitwie pod wsią Mokra, zadaje Niemcom 
poważne straty, niszcząc około 100 czołgów 
i innych pojazdów. 13 września Pułk dzieli się 
na kilka pododdziałów. Oddział usiłujący prze-
bić się do oblężonej Stolicy w chwili zagro-
żenia w Puszczy Kampinoskiej, pali sztandar 
pułkowy, żeby nie wpadł w ręce wroga. Części 
żołnierzy Pułku udaje się dotrzeć do Warsza-
wy, część trafia do niewoli niemieckiej, a inna 
rosyjskiej. Niektórzy unikają niewoli kontynu-
ując walkę w strukturach podziemnych przez 
okres okupacji. Biorą udział w akcji „Burza” 
i Powstaniu Warszawskim.
   Po uderzeniu w 1941 r. Niemców na Związek 
Radziecki, tworzy się tam, pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa, Wojsko Polskie – 
z oddziału ochrony przy dowództwie Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR, odradza się 12 Pułk 
Ułanów Podolskich. Po przetransportowaniu 
wojsk polskich do Iranu, a następnie do Iraku, 
przystępuje się w Pułku do szkolenia żołnie-
rzy. Od maja 1943 r. Pułk zostaje przydzielony 
do 3 Dywizji Strzelców Karpackich, a następ-
nie w składzie Dywizji do 2 Korpusu Polskie-
go. Po krótkim pobycie na Bliskim Wschodzie 
Pułk przez Palestynę i Egipt zostaje przetran-
sportowany drogą morską do włoskiego portu 
Taranto, na południu półwyspu Apenińskiego. 
Żołnierze 12 Pułku wzięli udział w sławnej 
bitwie pod Monte Cassino, gdzie okryli się 
nieśmiertelną chwałą, wkraczając 18 maja 
1944 r. w ruiny klasztoru jako pierwsi. Zamani-
festowali ten wyczyn zatknięciem proporczyka 
Pułku i flagi biało-czerwonej.
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PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z cie-
bie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez cie-
bie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozka-
zał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska wed-
ług nadziei, 
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10 

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym
czynom, lecz stosownie do własnego posta-
nowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi cza-
sami. Ukazana natomiast została teraz
przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmier-
telność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

k o m e n t a r z

Dzięki relacji św. Mateusza dowia-
dujemy się o bardzo ważnym wy-
darzeniu, które miało miejsce na
górze Tabor. Chrystus na Górze
Przemienienia objawia swoją
boską chwałę. Rozważanie tego
zbawczego wydarzenia, które
przecież ma swoje indywidualne
miejsce w liturgii Kościoła, w cza-
sie Wielkiego Postu nabiera szcze-
gólnego znaczenia. 
Jezus przed zabraniem uczniów na
górę mówi o swojej męce, przypo-
mina im również o niej po przemie-
nieniu. Poprzez liturgię Wielkiego
Postu, Jezus zaprasza także nas
do wejścia na inną górę. Pragnie,
abyśmy towarzyszyli Mu w drodze
na Kalwarię, a stojąc pod krzyżem
w godzinie Jego męki, łącząc się z
Nim w niewyobrażalnym bólu prze-
nikającym każdą część Jego ciała,
pamiętali zarazem, że ten umę-
czony, konający Człowiek jest
prawdziwym Bogiem, który z miło-
ści wydał samego siebie na okup
za nas. 
Cierpienie, męka, śmierć i chwała
to, tak jak Bóstwo i Człowieczeń-
stwo naszego Zbawiciela, dwa bie-
guny tej samej rzeczywistości -
prawdy o naszym zbawieniu.

ks. Waldemar Macko

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Mt 17,5

Chwała Tobie, Królu wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA
Mt 17,1–9 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zapro-
wadził ich na górę wysoką
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaś-
niała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Je-
zusa: „Panie, dobrze, że tu jes-
teśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie
opowiadajcie nikomu o tym wi-
dzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.
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2.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych. 

3.

Dziś, po Mszy św. o godz. 13.00 odbędzie 
się w naszym kościele odsłonięcie i po-
święcenie tablicy pamiątkowej 12 Pułku 
Ułanów Podolskich. Serdecznie zapraszamy 
na tę uroczystość.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku: 
87160013741846849180000001 
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

W dniu dzisiejszym, na terenie Muzeum 
Pałacu Króla Jana III Sobieskiego 
przeprowadzona będzie akcja honorowego 
oddawania krwi i rejestracji potencjalnych 
dawców komórek macierzystych. 

4. W tym roku uroczystość patronalną
naszej parafii – wspomnienie liturgiczne
św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny –
obchodzić będziemy w niedzielę 30 lipca.
Zachęcamy wszystkie wspólnoty parafialne
i służbę liturgiczną do licznego udziału we
Mszy św. o godz. 13.00 i w procesji
Eucharystycznej. Nowennę do św. Anny roz-
poczniemy 21 lipca. Zapraszamy wszy-
stkich parafian do licznego udziału w nabo-
żeństwie, aby w ten sposób lepiej przy-
gotować się do uroczystości odpustowej.

6.

7. Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. Narze-
czonych polecamy modlitwie parafian.

Kamil Jacek Falarowski, kawaler 
z parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie
i Monika Polk, panna 
z parafii tutejszej

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
–

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym. 

– zapowiedź II;

W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:

w czwartek, 20 lipca, wspomnienie 
bł. Czesława, Kapłana;
w sobotę,  22 lipca, wspomnienie 
św. Marii Magdaleny.

–

–

Łukasz Sukowski, kawaler 
z parafii tutejszej 
i Małgorzata Joanna Bronikowska, 
panna z parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Warszawie 

–

Karol Piotr Gruszczyński, kawaler 
z parafii tutejszej
i Małgorzata Pająk, panna z parafii 
pw. Dobrego Pasterza w Radomiu

–

Bartosz Piotr Miąskiewicz, kawaler 
z parafii św. Apostołów Jana i Pawła 
w Warszawie
i Joanna Monika Popławska, panna 
z parafii tutejszej

–

– zapowiedź II;
Adam Karcz, kawaler 
z parafii św. Zygmunta w Słomczynie 
i Justyna Anna Werbanowska, panna 
z parafii tutejszej

–

– zapowiedź II;

Krzysztof Kanabus

 Szlak bojowy na ziemi włoskiej Pułk 
zakończył w miejscowości Brisighella pod 
Bolonią. W tym roku przypada 73. rocznica 
tego wydarzenia.

Rzeczpospolita Polska 
„Dekretem z dnia 11 listopada 1966 r., 

w uznaniu czynów niezwykłego męstwa 
w okresie drugiej wojny światowej 1939–1945 

został nadany 12. PUŁKOWI UŁANÓW 
PODOLSKICH 

za kampanię 1939 r. w Polsce 
i 1944–1945 r. we Włoszech  

KRZYŻ SREBRNY ORDERU WOJENNEGO 
VIRTUTI MILITARI
Kanclerz Kapituły 

Podpis nieczytelny

   Od 2011 r. tradycje Ułanów Podolskich przejął 
12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich 
w Szczecinie.
   Członkowie Koła panowie Artur Nurek, Cezary 
Jankowski i Piotr Kaźmierski odwiedzili Stolicę 
w dniach 1 i 2 lutego 2013 r. W tym czasie 
spotkali się z potomkami osób związanych w 
przeszłości z 12 Pułkiem i odwiedzili Wilanów, 
gdzie na miejscowym, parafialnym cmentarzu 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Izabeli 
i Karola Radziwiłłów – „matki” i oficera tegoż 
Pułku.

 Po zakończeniu wojny Pułk przetranspor-
towano do Wielkiej Brytanii i tam 6 maja 1947 r. 
rozwiązano. Stało się to w przeddzień święta 
Pułku i było, można tak rzec, swoistym podzię-
kowaniem aliantów za krew przelaną przez żoł-
nierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich walczą-
cych pod angielską i amerykańską komendą.
 Tradycje Pułku przejęło i kontynuowało je 
Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich. W 
dniu 25 kwietnia 1997 r. Koło Żołnierzy działa-
jące w Londynie, przekazało prawo używania 
nazwy „Ułani Podolscy” 12 Batalionowi Rozpo-
znawczemu Wojska Polskiego i kontynuowa-
nie tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich. 

   Wielka musiała być miłość i wdzięczność dla 
Wilanowa, skoro ta książęca para wybrała 
nasz parafialny cmentarz na miejsce swojego 
wiecznego spoczynku.
   Aż się prosi, żeby fakt formowania 12 Pułku 
Ułanów Podolskich w Wilanowie został upamięt-
niony na tablicy umieszczonej w kościele 
św. Anny lub jego otoczeniu.

   Dziękuję Panu Adamowi Rybińskiemu za 
materiały i zdjęcie do tego artykułu.

Na podstawie:
Historia Pułku – Marek Magowski, Krzysztof 

Komaniecki
Ułani Podolscy – opracowanie zbiorowe

dokończenie ze str. 3

5. W niedzielę,  23 lipca, podczas Mszy św. o
godz. 18.00 uroczyście wprowadzimy
relikwie św. Charbela z Libanu. Po Mszy św. 
będzie możliwość ucałowania relikwii oraz
namaszczenia olejem świętego.

– zapowiedź II;

– zapowiedź II;

Marcin Henryk Adamczyk, kawaler 
z parafii tutejszej
i Katarzyna Sosnowska, panna z parafii 
pw. NMP Królowej Pokoju w Warszawie

–

– zapowiedź II;
Wojciech Marcin Opas, kawaler z parafii 
pw. św. Bonifacego z Tarsu w Warszawie
i Iwona Krupka, panna z parafii 
pw. św. Bonifacego z Tarsu w Warszawie

–

– zapowiedź I.
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