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Dk. Waldemar Rozynkowski

PIELGRZYMKA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO
DO DACHAU (29 IV 2015)

W środę 29 kwietnia b.r. około 800 duchownych z całej Polski,
w tym 40 biskupów oraz grupa osób świeckich wzięli udział w piel-
grzymce duchowieństwa polskiego do dawnego obozu koncentra-
cyjnego w Dachau. Na spotkanie przybyli także Polacy z Niemiec
wraz z kapłanami Polskiej Misji Katolickiej. Upamiętniono w ten
sposób 70. rocznicę wyzwolenia obozu.

Przypomnijmy, że obóz w Dachau był między innymi miejscem
kaźni duchownych różnych narodowości, pośród których najwię-
cej było księży polskich. Pierwsze, duże transporty księży z naszej
ojczyzny do Dachau przybyły w kwietniu i maju 1940 r. W grud-
niu tegoż roku nastąpiła tutaj komasacja księży z innych obozów:
Sachsenhausen, Mauthausen-Gusen i Oranienburga. Ogólnie prze-
bywało tu przeszło 2794 duchownych, w tym 1780 kapłanów
z Polski, aż 868 z nich zmarło.

W rocznicę wyzwolenia obozu, o godzinie 12.00, duchowni od-
prawili w kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa mszę św. Głównym
celebransem był Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
ks. abp Stanisław Gądecki, natomiast homilię wygłosił Przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Niemiec ks. kard. Reinhard Marx.
Powiedział on między innymi: „Oni zachowali słowo Twoje, słysze-
liśmy w krótkim fragmencie Ewangelii (J 17,6) odczytanym przed
chwilą. Oni zachowali słowo Twoje - słowa te odnoszą się także
do chrześcijan, których wiary nie zdołano zniszczyć nawet na
tym miejscu okrucieństwa i nikczemności. Nie sposób powiedzieć
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0 chrześcijaninie czegoś wspanialszego. Za to też wielu zostało
męczennikami. Wszystko to pokazuje nam: nawet obóz koncentra-
cyjny nie był miejscem, którym diabeł mógł zawładnąć w całości.
Również od tego miejsca Bóg się nie odwrócił. Także tutaj żył Jezus
wśród ludzi".

Po błogosławieństwie zebrani udali się pod tablicę upamiętnia-
jącą pomordowanych w obozie, gdzie złożono wieńce, odmówiono
modlitwę oraz odczytano nazwiska błogosławionych męczenni-
ków z Dachau.

Po południu, o godz. 16.00 w konkatedrze we Fryzyndze miało
miejsce nabożeństwo, podczas którego zebrani modlili się o po-
kój i pojednanie. Nabożeństwu przewodniczył ks. kard. Reinhard
Marx, a kazanie wygłosił ks. abp Stanisław Gądecki. Powiedział
on między innymi: „Zazwyczaj pielgrzymka jest drogą do miejsca
świętego, a nie do miejsca przeklętego. Do miejsca, które stanowi
sacrum, a nie misterium iniąuitatis. My zaś podjęliśmy dzisiaj piel-
grzymowanie do miejsca, które stało się pierwowzorem i modelem
dla innych obozów koncentracyjnych. A jednak również nasze dzi-
siejsze wspólne pielgrzymowanie kapłanów i wiernych do Dachau,
ma swoje uzasadnienie. Przybyliśmy tam, by wyrazić nasz wiel-
ki szacunek dla tych, którzy tam cierpieli. By prosić Boga o pokój
1 pojednanie dla wszystkich, którzy w obecnej godzinie naszych
dziejów wciąż cierpią pod panowaniem przemocy zrodzonej przez
nienawiść".

Z diecezji toruńskiej w pielgrzymce wzięło udział 9 osób: ks.
bp Józef Szamocki, ks. Józef Nowakowski, ks. Stanisław Majew-
ski, ks. Zbigniew Markowski, ks. Mirosław Owczarek, ks. Wojciech
Miszewski, ks. Dariusz Żurański, ks. Tomasz Drzymalski oraz dk.
Waldemar Rozynkowski.

Dachau dla wielu z nas kojarzy się z osobą bł. ks. Stefana Win-
centego Frelichowskiego. Przebywał on w tym miejscu kaźni przez
przeszło cztery lata. Zmarł zarażony tyfusem 23 lutego 1945 roku,
czyli nieco ponad dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu. Uczest-
nicy pielgrzymki otrzymali pozycję książkową s. Stefani od Jezusa
Eucharystycznego, karmelitanki z klasztoru w Dachau - „Bł. Ks.
Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny". Książka ta
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w znacznym stopniu składa się ze świadectw różnych osób, które
nie tylko zapamiętały, ale przede wszystkim, zbudowały się posta-
wą naszego błogosławionego w czasie jego pobytu w obozie.
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