KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO
w związku z obchodami Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
___________________________________________________________________________________________
Księża polscy uwięzieni w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau tuż
przed zakończeniem wojny, w kwietniu 1945 r., obawiając się likwidacji obozu przez
hitlerowców i dokonania zagłady wszystkich uwięzionych, postanowili zawierzyć swoje
życie i współwięźniów św. Józefowi Kaliskiemu. Ponad 800 osób duchownych
i świeckich dobrowolnie oddało się wówczas Świętemu Józefowi pod opiekę, prosząc za
Jego wstawiennictwem o cud ocalenia.
Po wyzwoleniu obozu za przyczyną św. Józefa, Księża wypełniali swoje
ślubowanie i pielgrzymowali do Kalisza co roku w dniu 29 kwietnia. W kaliskim
Sanktuarium sprawowali u stóp Patrona Kościoła Powszechnego Najświętszą Ofiarę
i składali podziękowanie za cud ocalenia.
Gdy większość spośród nich odeszła do Pana, Biskup Ignacy Jeż, pełniący funkcję
przewodniczącego Komitetu Polskich Księży Byłych Więźniów Obozów
Koncentracyjnych, wystąpił do Konferencji Episkopatu Polski z prośbą, aby w miejsce
ich corocznych pielgrzymek, w kaliskim Sanktuarium odbywały się ogólnopolskie
obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Prośba ta została przyjęta i od
2005 r. do Kalisza przybywają delegacje z różnych diecezji w Polsce na uroczystości
upamiętniające męczeństwo polskich duchownych z lat II wojny światowej, a także tych
zamordowanych w czasach reżimu komunistycznego.
Zapraszam wszystkich diecezjan do włączenia się w obchody Dnia Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego w 73. rocznicę cudownego wyzwolenia więźniów
niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau za przyczyną św. Józefa Kaliskiego.
Tegoroczne uroczystości Polskiego przypadają w 70. rocznicę pierwszej dużej
pielgrzymki Księży Dachauowców do Kalisza, która miała miejsce w 1948 roku oraz
w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego, który stanowi szczególną okazję,
by na nowo i głębiej odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef.
W bieżącym roku wydarzenia związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego będą odbywały w dniach 28-30 kwietnia w Narodowym Sanktuarium
Świętego Józefa w Kaliszu oraz w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

w Dębem. W następnych latach ich współorganizatorem, obok kaliskiego Sanktuarium,
będą kolejne parafie z naszej diecezji, w których pracowali Księża-Męczennicy
niemieckich obozów koncentracyjnych. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie
Msza św. w kaliskiej bazylice św. Józefa, której w poniedziałek 30 kwietnia br. o godz.
1200 będzie przewodniczył J.E. ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińskokamieński.
Zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych
świeckich do udziału w dziękczynnej uroczystości. Zjednoczmy się w uwielbieniu Boga
za wielkie dzieła, których dokonał w życiu Księży-więźniów obozu Dachau przez
przyczynę św. Józefa. Proszę także, aby nasza wdzięczność wyraziła się w osobistej
modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie, by nigdy nie brakło nam odważnych
głosicieli Bożej prawdy, za którą będą gotowi cierpieć i oddawać życie, tak jak KsiężaMęczennicy ostatniej wojny światowej.
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Kalisz, dnia 9 kwietnia 2018 roku
L.dz. 425/2018

Zarządzenie
Powyższy Komunikat Biskupa Kaliskiego należy odczytać we wszystkich kościołach
i kaplicach w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas Mszy świętych w niedzielę,
22 kwietnia 2018 roku.
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Kalisz, dnia 9 kwietnia 2018 roku
L.dz. 426/2018

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO
PROGRAM UROCZYSTOŚCI

28 kwietnia 2018 r.
Dębe, Kościół Parafialny pw. Zwiastowania NMP
• godz. 9.30 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w intencji Ojczyzny,
• godz.10.15 – Bieg pamięci im. ks. Józefa Gołębiowskiego, upamiętniający
męczeństwo duchowieństwa polskiego (na boisku sportowym przy budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dębem).
Kalisz
Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Małego Dzieła Boskiej Opatrzności Księży
Orionistów
• godz. 19.00 – przejście z krzyżem i lampionami trasą pielgrzymki Księży cudownie
ocalonych za przyczyną św. Józefa z niemieckiego obozu koncentracyjnego w
Dachau (od kościoła Świętej Rodziny – ulicami Śródmiejską, Aleją Wolności,
Sukienniczą, Kolegialną – do Sanktuarium Świętego Józefa),
• godz.19.30 – Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach kaliskiej Bazyliki –
Msza Święta w intencji polskich Kapłanów-Męczenników, koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. prof. UAM Michała Kielinga,
• godz. 20.30 – Specjalny Ośrodek Wychowawczy Małego Dzieła Boskiej Opatrzności
Księży Orionistów (ul. Kościuszki 24) – poczęstunek przy ognisku przygotowany
przez ks. Leszka Kromke (FDP), dyrektora Ośrodka.
29 kwietnia 2018 r.
Dębe, Kościół Parafialny
• godz. 12.10 – prezentacja: Wierzę w Boga Wszechmogącego choć jestem poniżony i
wyszydzony. Spotkania z Bogiem w KL Dachau z komentarzem historycznym,
• godz. 12.30 – Msza Święta w intencji Kapłanów pracujących w Parafii Zwiastowania
NMP,
• godz. 13.15 – poświęcenie pomnika ku czci Księży posługujących w dębskiej parafii:
ks. Romana Pawłowskiego, ks. Józefa Gołębiowskiego, ks. Zenona Wiewiórskiego i
ks. Franciszka Nowackiego.
30 kwietnia 2018 r.
Kalisz, Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa
• godz. 11.20 – otwarcie wystawy: Sceny z życia w niemieckich obozach
koncentracyjnych oraz prezentacja Złotej Księgi Rycerzy Krucjaty Eucharystycznej i
Ministrantów przy Kościele Sióstr Nazaretanek w Kaliszu oraz Złotej Księgi
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu z informacjami na temat pielgrzymki Księży
„dachauowczyków” do Kalisza w 1948 roku,
• godz. 11.35 – przedstawienie zapiski ze Złotej Księgi Rycerzy Krucjaty
Eucharystycznej i Ministrantów przy Kościele Sióstr Nazaretanek w Kaliszu:
Pielgrzymka Księży b. więźniów obozu koncentracyjnego Dachau do Kalisza w 1948
roku,
• godz. 11.50 – powitanie uczestników ogólnopolskich obchodów Dnia Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego przez ks. prał. Jacka Plotę, Kustosza Narodowego
Sanktuarium Świętego Józefa,

• godz. 12.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa
Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, który wygłosi także
Słowo Boże.

