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15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia 1920 roku wojska polskie rozpoczęły operację, mającą na celu odparcie ataku
rosyjskiego. Odniesione zwycięstwo nazwane Cudem nad Wisłą, uchroniło nie tylko ojczyznę, ale całą
Europę przed niszczycielską falą bolszewizmu. Wyznaczenie tej daty na Święto Żołnierza Polskiego ma
doniosły, symboliczny charakter.
W czasie obchodów Święta Wojska Polskiego zastanawiamy się nad powołaniem żołnierzy do
służby na rzecz ochrony kraju i bezpieczeństwa obywateli. Służby bowiem nie można porównać do
potocznie rozumianego wykonywania zawodu. To coś więcej niż praca. Należy o tym pamiętać nie
tylko z okazji obchodzonego święta. Wszyscy winni troszczyć się o kondycje polskiej armii, gdyż
stanowi ona jeden z podstawowych warunków bezpieczeństwa narodowego.
Współczesna armia jest wciąż modernizowana, by sprostać wymaganiom uczestnictwa
w misjach i strukturach międzynarodowych. Stabilizacja sytuacji w Europie i na świecie stanowi dziś
cel działań militarnych.
Polski żołnierz znany jest na całym świecie z odwagi, bojowej postawy i przelania życia
„za wolność naszą i waszą”. Kształtowany przez wieki etos polskiego żołnierza oraz specyfika polskiej
tradycji ukazują nam bohaterska postawę żołnierza polskiego na różnych frontach. Oprócz
przygotowań czysto technicznych, wyposażenia wojska nie możemy zapomnieć o kwestiach
duchowych i religijnych związanych z tą wyjątkową służbą Bogu i człowiekowi. Stąd też obecni
w wojsku księża kapelani. Na naszych oczach kształtuje się nowy obraz polskiej armii. Obecny pobór
został zastąpiony świadomym wyborem drogi zawodowej. Coraz częściej polski mundur noszą dumnie
kobiety.
W czasach komunistycznych żołnierze byli często poddawani różnego rodzaju manipulacjom,
łamano prawa człowieka. Na szczęście wielu żołnierzy pozostało wiernymi ideałom, przekazywanym
przez kolejne pokolenia polskich patriotów.
Trzeba w święto Wojska Polskiego odkryć na nowo czym jest patriotyzm i miłość do ojczyzny.
Wszelkie uroczystości patriotyczne i religijne są szczególną lekcją historii. Warto, aby w nich nie
uczestniczyli tylko kombatanci i starsi, ale młode pokolenie, które ma odziedziczyć tę duchową
spuściznę. Warto nieustannie nawiązywać do przeszłości zgodnie z powiedzeniem: „Naród bez
przeszłości jest godny współczucia. Naród , który nie może nawiązywać do swych dziejów ginie”.
Dziękujemy wszystkim żołnierzom, kombatantom za ich postawę zatroskanych o dobro naszego
kraju.
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