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Ks. prof. Tadeusz  Fitych

ślĄzAcy  jAnA  PAWłA  II 
WynIeSIenI  dO chWAły  OłtArzy

Z bólem serca odnotowu-
jemy sytuację, kiedy to kraje 
Europy Zachodniej de facto 
już przegrywają konfrontację z 
cywilizacją śmierci i misterium 
nieprawości. W obliczu współ-
czesnych zagrożeń dla mło-
dych pokoleń, rodziny i narodu,  
Polacy przeżywali kanonizację 
bł. Jana Pawła II – pierwszego 
„papieża globalnego” (prof. 
Andrea Riccardi) i wielkiej 
osobowości w historii świata. 
Użyteczne są w tym względzie 
zarówno dojrzałe wypowiedzi 
autentycznych autorytetów, 
religijnych i moralnych, jak 
też liczne pozycje książkowe  
umacniające  wysiłek refleksji, 
publikujące rzeczowe analizy 
i formułujące odpowiedzialne  
oraz  wymagające pytania. Czy 
Polska, otrzymując opatrzno-
ściowy dar, jakim jest wynie-
sienie na ołtarze Największego 
z Rodu Słowian bł. Ojca Świę-
tego, należycie wykorzysta tę 
szansę? Czy podobnie jak inne 
narody europejskie, Polacy nie 
ulegną hedonizmowi, lękom, 
apatii i ignorancji wobec war-
tości chrześcijańskich? Czy 
też umocnieni charyzmatem 
i przesłaniem bł. Jana Pawła II 
przeciwnie, w  stanowczy spo-
sób przeciwstawią się sekulary-
zacji, zalewowi neopogaństwa, 
ideoloatrii, prześladowaniu i 
marginalizacji chrześcijan oraz 
agresywnej ofensywie lewico-
wej i laickiej, a w konsekwencji 
oficjalnej walce z Kościołem? 
Czy będziemy solidarnie i męż-
nie walczyć o miejsce dla Boga 
w Konstytucji, w kulturze i w 
rodzinie, o poszanowanie sym-
boli religijnych w miejscach 
publicznych, o kształt polskiej 
szkoły i właściwą edukację 
dzieci i młodzieży?

Kontynuując trud poznania 
epokowego „Mojżesza Kościo-
ła”, który nie tylko doprowadził 
go do wyzwolenia z lęków, 
chorobliwych uwarunkowań i 
poczucia dekadencji, ale w od-
ważny i konsekwentny sposób 
przeniósł Kościół katolicki, w 
świat XXI wieku, pragniemy le-
piej poznać całość spuścizny bł. 
Jana Pawła II – Wielkiego. Tym 

razem zatrzymajmy się przed 
wyjątkowo licznym gronem ro-
daków wyniesionych do chwa-
ły ołtarzy. W sposób szczególny 
pragniemy poznać cenny dar 
- siedmiu świętych Jana Pawła 
II wywodzących się z regionu 
Śląskai. Bowiem święci nie tyl-
ko nie umierają lecz ”wstępują 
w życie” (św. Teresa z Lisieux), 
ale co więcej święci rodzą ko-
lejnych świętych, gdyż stano-
wimy szczególnego rodzaju 
system naczyń połączonych. W 
świetle wiary katolickiej - życie 
to system naczyń połączonych. 
Teraźniejszość i wieczność to 
jedność, a ci, którzy odeszli, 
żyją w nas. Święci byli, są i będą 
budowniczymi i wychowawca-
mi Europy i Polski.

hermeneutyczny klucz  
pontyfikatu jana Pawła II  
-  świętość  i  nowa ewange-
lizacja

„Wysoka miara życia co-
dziennego” (Jan Paweł II) – czyli 
powołanie do świętości, jako 
pełni życia chrześcijańskiego, 
zawsze było pielęgnowane w 
Kościele.  W opinii portugal-
skiego kardynała José Saraiva 
Martinsa CFM, prefekta Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych,  
Jan Paweł II „przejdzie do histo-
rii jako Papież świętości”. Ten 
sam prefekt powiedział, że od 
początku pontyfikatu świętość 
i dowartościowanie świętości 
stanowiły jeden z zasadniczych 
oraz kluczowych punktów po-
sługi Jana Pawła II.

Jest więc oczywiste, że 
dzięki głębokiemu przeświad-
czeniu oraz świadectwu oso-
bistego życia papieża, właści-
wego mistykom chrześcijań-
skim, ewangelizacja poprzez 
świętych i błogosławionych 
stała się jedną  z przewodnich 
idei pontyfikatu Jana Pawła II. 
W konsekwencji, w godzinie 
europejskiej “nocy duszy” i w 
obliczu nieusuniętego skan-
dalu podzielonych chrześcijan, 
twierdził On z mocą, że „najbar-
dziej przekonujący jest ekume-
nizm świętych, męczenników. 
„Communio sanctorum” mówi 

głośniej aniżeli podziały” (TMA, 
37).

Sam św. Jan Paweł II nie tyle 
„błyszczał”  swoimi licznymi 
talentami i charyzmatami, ale 
odnawiał i umacniał Kościół 
mocą przywoływanego Du-
cha Świętego. W konsekwencji 
nauczał i ukazywał poprzez 
zrealizowane życie rzeszy no-
wych świętych  oraz błogo-
sławionych, arcydzieła Ducha 
Świętego i modele w pełni zre-
alizowanych kobiet i mężczyzn. 
Nowa ewangelizacja poprzez 
świętych i błogosławionych 
w Jego wydaniu, jest nie tyle 
powrotem do pobożności 
doby baroku czy też jedną  z 
przeżytych form tzw. „dusz-
pasterstwa masowego”, ale 
radykalną i mistyczną formą 
dopuszczenia do głosu, dzia-
łania, i odnawiania Kościoła 
- samego Ducha Świętego, 
który jest „głównym architek-
tem i budowniczym” Kościoła 
o profilu hierarchiczno-chary-

zmatycznym. Jednym słowem 
Kościoła na miarę pierwszych 
wieków i o duchowej sile oraz 
atrakcji zdolnej do uleczenia 
każdego człowieka doby post-
modernizmu i globalizacji.

Pontyfikat jana Pawła II - 
niespotykana dotąd dynami-
ka kanonizacji

Pontyfikat Jana Pawła II, je-
den z trzech najdłuższych po 
pontyfikacie Świętego Piotra 
oraz błogosławionego Piusa IX 
(bowiem aż 26 i pół roku, a kon-
kretnie 9666 dni), przeszedł do 
historii jako okres nadzwyczaj-
nego wzrostu liczby świętych 
i błogosławionych. W ciągu 
zaledwie jednego ćwierćwie-
cza beatyfikował on 1320 sług 
Bożych i kanonizował 477 bło-
gosławionych (wg ks. B. Turka). 
Razem wzięci stanowią oni licz-
ne grono: 1797 chrześcijan.

Tabelaryczna prezentacja 
fenomenu  „eksplozji  święto-
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ści” w okresie pontyfikatu Jana 
Pawła II (pozostając jedynie 
przy kategorii osób kanoni-
zowanych) pozwala między 
innymi na formułowanie na-
stępujących wniosków. Okres 
pontyfikatu Jana Pawła II w 
stosunku do dotychczasowe-
go okresu działania kongrega-
cji do spraw kanonizacyjnych 
w liczbach bezwzględnych 
wyraża się  wielkością rzędu 
6,8%, ale w interesującym 
nas czasie liczba świętych Ko-
ścioła Powszechnego wzro-
sła niebagatelnie, bowiem aż  
o 170%.

Wśród osób kanonizowa-
nych nadal dominują męż-
czyźni, i to w sposób znaczący, 
bowiem stanowią aż 77% ogó-
łu. W kanonizacjach zanikł już 
tzw. europocentryzm, bowiem 
aż 61% osób żyło w Azji, a za-
ledwie 29,8% w Europie i tyl-
ko 6% w Ameryce Północnej i 
Środkowej; (wg „Annuario Pon-
tificio” 2008 - aktualnie żyje w 
Azji - 10,5%; w Europie 25%, a 
w Ameryce 49,8% ogółu chrze-
ścijan, tzn. 1.131 mld.).

jP II  kanonizacje
 – kontynenty

Jeśli chodzi o narodowość 
świętych, to w sposób zdecy-
dowany dominują tutaj trzy 
kraje azjatyckie: Korea, Wiet-
nam i Chiny. Na kontynencie 
europejskim najliczniej repre-
zentowane są cztery kraje: 
Hiszpania, Włochy, Francja i 
Polska, ale mają one zaledwie 
83,8% świętych pochodzących 
z trzech najliczniejszych krajów 
azjatyckich. Śmierć to najwięk-
sza próba, ale też i największa 
miara miłości. Syntetyczny ob-
raz kanonizowanych przez JP II 
pozwala stwierdzić, że dominu-
jącą kategorią wśród świętych 
są męczennicy, stanowią oni 
aż 83,2% ogółu, czyli niemal 
aż pięciokrotnie przewyższają 
liczbę wyznawców. Jeśli chodzi 
o cztery główne drogi świętości 
to męczennicy najczęściej osią-
gnęli świętość jako: świeccy  
(ok. 50%); duchowni diecezjalni  
(ok. 20%); duchowieństwo za-
konne (9,3%), biskupi (4%). Na-
tomiast wyznawcy zrealizowali 
ideał człowieczeństwa i święto-
ści przede wszystkim jako: du-
chowieństwo zakonne (13,7%) 
świeccy (1,2%), biskupi (1,1%) 
oraz duchowni diecezjalni 
(1%). W ramach powszechnego 

powołania do świętości Papież 
szczególną uwagę poświęcił 
świętości ludzi świeckich, w 
tym także świętości małżon-
ków. Wyrazem tej samej troski 
duszpasterskiej była, pierwsza 
w historii Kościoła włoska para 
małżonków wyniesiona do 
chwały ołtarzy. 

Polscy święci 
i błogosławieni
Jeśli chodzi o liczebność 

polskich świętych i błogosła-
wionych, to Jan Paweł II - jeśli 
można tak powiedzieć - aż w 
110% „nadrobił” wielowiekowe 
zaniechania, bowiem w okresie 
zaledwie jednego ćwierćwie-
cza ogłosił świętymi aż 9 Polek 
i Polaków, a dalszych 154 ich 
rodaków wyniósł do chwały 
ołtarzy jako błogosławionych, 
łącznie 163 wiernych, co w licz-
bach bezwzględnych stanowi 
aż 9 % chrześcijan Kościoła Po-
wszechnego wyniesionych do 
chwały ołtarzy za pontyfikatu 
Jana Pawła II. 

Dzięki pontyfikatowi Jana 
Pawła II, na progu trzeciego 
tysiąclecia Kościół w naszej 
Ojczyźnie  czcił  już trzynastu 
polskich świętych i 215 błogo-
sławionych. Dla porównania 
warto w tym miejscu  przypo-
mnieć, że w długim okresie 384 
lat (od 1594 r. do 16 X 1978 r.), 
tzn. w przeciągu bez mała aż 
400 lat zostało ogłoszonych 
świętymi tylko 4 Polaków, czyli 
statystycznie na stulecie wypa-
dała jedna kanonizacja. Z kolei 
w okresie od utworzenia Kon-
gregacji Obrzędów (od 1588 r. 
do 1988 r.) papieże ogłosili bło-
gosławionymi 63 Polki i Pola-
ków. W większości przypadków 
było to jedynie potwierdzenie 
kultu, opisywanego kategorią 
w sformułowaniu „od niepa-
miętnych czasów”.

 Święci polscy kanonizowa-
ni przez Jana Pawła II zrealizo-
wali swoją tożsamość przede 
wszystkim jako: duchowień-
stwo zakonne (7);  świeccy (1) 
oraz biskupi (1). Natomiast w 
tym gronie zupełnie zabrakło 
reprezentantów duchowień-
stwa diecezjalnego.

ślązacy wyniesieni do 
chwały ołtarza przez Sło-
wiańskiego Papieża

Należy zauważyć, że „Śląsk” 
jako kryterium klasyfikowania i 
rozróżniania osób kanonizowa-
nych, nie jest kategorią wytwo-
rzoną sztucznie i okazjonalnie, 
czy też sformułowaną przez 
nas wyłącznie na użytek niniej-
szego przyczynku, ale jest świa-
domie stosowaną przez przed-
stawicieli Stolicy Apostolskiej. 
Pracownicy kongregacji do 
spraw kanonizacyjnych konse-
kwentnie rozróżniają świętych 
polskich od świętych wywo-
dzących się ze Śląska.

Przypomnijmy zarazem, 
że Śląsk to region i kraina hi-
storyczno-geograficzno-etno-
graficzna położona w Europie 
Środkowej, na terenie Polski, 
Czech oraz Niemiec. W naszych 
historyczno-hagiograficznych 
analizach będzie koniecznym 
odwoływanie się do jej trzech 
historycznych regionów: Ślą-
ska Cieszyńskiego, Górnego i 
Dolnego Śląska.

śląsk, jego trzy regiony 
 i ślązacy jP II 
 

Po przyjęciu za podstawo-
we kryterium faktu urodzenia 
na Śląsku, w gronie osób wy-
niesionych do chwały ołtarzy w 
okresie pontyfikatu Jana Pawła 
II, odnajdujemy siedmiu Śląza-
ków. Dalej będziemy używać 

jedynie słowa - klucza: „Śląza-
cy JP II” . W tej grupie znajdują  
się trzy osoby kanonizowane 
(42,9%) ogółu Ślązaków JP II), a  
cztery beatyfikowane (57,1%). 
Co więcej, jedynie te ostatnie 
znalazły się w kręgu 108 bło-
gosławionych męczenników  
II wojny światowej, beatyfiko-
wanych przez Jana Pawła II w 
dniu 13 czerwca 1999 r. w War-
szawie i w sposób bezpośred-
ni zostały włączone do grupy 
„polskich” błogosławionych. 
W szerokim rozumieniu sensu 
kategorii “polskich” świętych, 
zalicza się do nich także św. 
Jana Sarkandra i św. Melchio-
ra Grodzieckiego SJ (ks.  Bo-
gusław Turek CSMA). Ponadto 
„Ślązacy JP II” liczbą osób ka-
nonizowanych dominują nad 
wieloma krajami świata. Przy 
zachowaniu porządku chrono-
logicznego, przedstawimy ich 
zwięzłe biogramy, przypisując 
je regionom Śląska, w których 
przyszli oni na świat.

ŚLĄSK  CIESZYŃSKI

św.  O. Melchior  
grOdzIeckI Sj   
(1584 - 7 IX 1619)

Jego osoba jest związana 
także i z Kłodzkiem. Urodził 
się w Cieszynie, w szlacheckiej 
rodzinie herbu Radwan. Stu-
diował w kolegiach jezuickich 
w Wiedniu i Pradze, a pracował 
w kolegiach w Brnie i Kłodz-
ku. Początkowo średnie studia 
odbywał w wiedeńskim kole-
gium jezuitów, gdzie kształ-
ciło się wielu Polaków, m.in. 
św. Stanisław Kostka zmarły 
w 1568). Musiał się wyróżniać 
wśród swoich kolegów, skoro  
ok. 1602 r. został przyjęty do 
Kongregacji Mariańskiej, której 
członkami byli tylko najlepsi i 
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najwybitniejsi uczniowie. Był 
to równocześnie początek jego 
życia zakonnego. 22 maja 1603 
r. rozpoczął nowicjat w Brnie. 
Fundatorami tutejszego domu 
zakonnego i kolegium byli jego 
stryjowie: Jan i Wacław.

Po dwuletniej próbie, 22 
maja 1605 r. Melchior złożył 
śluby zakonne. Zgodnie z ów-
czesnym zwyczajem Towarzy-
stwa Jezusowego, po nowicja-
cie nie udał się na studia, ale 
na praktykę nauczycielską do 
Brna (1605-1606) i do Kłodz-
ka (1606-1608), gdzie jezuici 
mieli swoje kolegia. W Kłodzku 
„jako jedyny kleryk wśród pro-
fesorów, uczył w niższej klasie 
gramatycznej początków języ-
ka łacińskiego i pewnych ele-
mentów greckiego. Podczas 
trzyletniego pobytu przejawiał 
zainteresowanie bursą i jej ka-
pelą” (Zdzisław Szczepaniak). 
Równocześnie uzupełniał swo-
je wykształcenie muzyczne. W 
roku 1609 rozpoczął trzyletnie 
studia filozoficzne w Pradze. 
Ponieważ nie okazywał w tym 
kierunku większych uzdolnień, 
skierowano go na dwuletni kurs 
teologii. W roku 1614 otrzymał 
święcenia kapłańskie. Pierwsze 
lata kapłańskiego życia spędził 
w Pradze, gdzie głosił kazania 
i spowiadał w języku czeskim. 
Około 1616 r. powierzono mu 
kierownictwo praskiej bursy 
dla ubogich studentów. Był to 
zarazem  zalążek niższego se-
minarium duchownego.

Po wybuchu wojny trzy-
dziestoletniej udał się na Wę-
gry, gdzie w 1619 r. złożył ślu-
by wieczyste, stając się jezuitą 
prowincji czeskiej. Do Koszyc 
udał się jako kapelan wojskowy 
wraz z Węgrem Stefanem Pon-
graczem, kolegą z jezuickiego 
seminarium. Po zdobyciu Ko-
szyc przez wojska J. Rakoczego, 
wraz z dwoma kapłanami kato-
lickimi, kanonikiem Markiem 
Kriżem (Chorwatem) i jezuitą 
Stefanem Pongraczem, został 
uwięziony przez innowierców. 
Był torturowany w celu wymu-
szenia odstępstwa od katolicy-
zmu. Wobec konsekwentnej i 
niezłomnej postawy dokonano 
jego egzekucji.

św. ks. dr jan SArkAnder
(20XII1576 Skoczów 
- 17 II1620 Ołomuniec)

Rodzice należeli do śred-
nio zamożnej szlachty. Ojciec 

był Czechem, a matka Polką. 
Jan był jednym z czterech ich 
synów. Studiował filozofię w 
Ołomuńcu i Pradze, teologię w 
Grazu (doktorat z filozofii i teo-
logii). Od 1609 r. był kapłanem 
diecezji ołomunieckiej. Duszpa-
sterzował na Morawach, m.in. 
w Opawie, Nowym Mieście, 
Boskowicach. Od 1616 r. był 
proboszczem w Holeszowie, 
gdzie w efekcie jego posługi 
250 innowierców powróciło do 
Kościoła katolickiego.

Po wybuchu wojny trzy-
dziestoletniej został oskarżo-
ny o zdradę za sprowadzenie 
lisowczyków, popierających 
Ferdynanda II i 13 II 1620 r. 
uwięziony przez protestanc-
kich powstańców czeskich. Z 
powodu dochowania tajem-
nicy spowiedzi patrona parafii 
Ladislava Popela z Lobkovic, 
na skutek u wyrafinowanych 
cierpień, poniósł śmierć z rąk 
innowierców. 

 Jest świętym dwóch na-
rodów: Czech i Polski. Kult św. 
Jana Sarkandra rozpowszech-
niony jest głównie na Śląsku, 
Morawach i Słowacji.

GÓRNY  ŚLĄSK

Bł. ks. józef  czeMPIel 
(21 IX 1883 Piekary śl. 
- 4 v 1942 dachau) 

Po studiach teologicznych 
na Uniwersytecie Wrocławskim 
(1904-1907), 22 czerwca 1908 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. W 
latach 1908-1921 kilkakrotnie 
powierzano mu funkcję wika-
riusza i administratora szere-
gu parafii. Od 1922 r. aż przez 
17 lat był proboszczem parafii 
NMP Chorzów-Batory. Jest on 
znany jako  charyzmatyczny 
społecznik. Współpracował 
m.in. z ks. E. Szramkiem, dzia-
łaczem narodowym i duszpa-
sterzem trzeźwości o wielkim 
sercu wobec ludzkiej niedoli. 
Był kapłanem o niezwykle głę-
bokiej duchowości oraz anima-
torem licznych powołań do ka-
płaństwa i życia zakonnego. 

Gdy 13 kwietnia 1940 r. 
aresztowano go, pożegnał się z 
najbliższymi słowami: „Zostań-
cie z Bogiem. Pozdrówcie mo-
ich parafian. Ja idę na śmierć, 
jeżeli jest taka wola Boża". 
Współwięźniowie, m.in. z obo-
zu w Dachau, mówili o nim, że 
„w swej niezłomnej wierze 
heroicznie, z niezwykłą cier-

pliwością naśladował swojego 
Mistrza w niesieniu krzyża". Zo-
stał wywieziony z obozu Mau-
thausen-Gusen k/Linzu, w tzw. 
„transporcie inwalidzkim” na 
zagazowanie. Oficjalne świa-
dectwo śmierci wystawiono w 
obozie w Dachau 19 czerwca 
1942 r.

Bł. ks. dr emil  SzrAMek 
(29 IX1887 tworków 
k/ raciborza, 13 I 1942
kl dachau)

Studiował m.in. teologię na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Po 
przyjęciu święceń kapłańskich 
1911 r. pracował jako wikariusz 
w Miechowicach koło Bytomia i 
w Tychach. Pełnił urząd  pierw-
szego kanclerza kurii biskupiej 
(adm. apost. diec. katowickiej, 
7 XI 1922 r.; eryg. diecezji 28 
X 1925 r., czyli na pierwszym 
etapie jej organizacji) i jedno-
cześnie proboszcza parafii ma-
riackiej w Katowicach (1926 r.). 
Był to człowiek wielkiej wiary 
i kultury, a zarazem historyk i 
żarliwy patriota, wybitny znaw-
ca Śląska i ducha jego ludności. 
Całe jego życie było przenik-
nięte głęboką duchowością, 
z której czerpał siły do bardzo 
zróżnicowanej działalności. 

Pozostaje znany i ceniony 
na Śląsku zarówno jako dzia-
łacz narodowy i oświatowy, jak 
i historyk, socjolog, bibliolog. 
Prowadził działalność naro-
dową, m.in. podczas powstań 
śląskich (1919-1921) i plebi-
scytów (1920-1921). W okresie 
międzywojennym zapisał się w 
pamięci Ślązaków jako organi-
zator życia kulturalno-oświa-
towego w Katowicach oraz 
współzałożyciel Towarzystwa 
Oświatowego im. Św. Jacka. W 
latach 1927-1939 pełnił funkcję 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk na Śląsku. Pozostawił po 
sobie niezwykle bogatą spu-
ściznę literacką o problema-
tyce historycznej, społecznej, 
etnograficznej, teologicznej i 
literackiej. 

Aresztowany 8 kwietnia 
1940 r. był przedmiotem szcze-
gólnie wyrafinowanych szykan 
i upokorzeń w obozach w Mau-
thausen-Gusen i Dachau. Wo-
bec prześladowców zachowy-
wał się z godnością i spokojem. 
Życie zakończył w wielkim cier-
pieniu i poniżeniu 13 stycznia 
1942 r. został zaciągnięty przez 
pielęgniarza obozu do łaźni i 

tam przez dłuższy czas był ob-
lewany strumieniami lodowa-
tej wody. Jeszcze tego samego 
dnia skonał.

Bł. O. ludwik Mzyk Svd
(22 Iv 1905  chorzów
- 20 II 1940 Poznań,
fort vII)

Był piątym z dziewięcior-
ga potomstwa rodziny cho-
rzowskiego sztygara. W 1918 
r. wstąpił do Niższego Semina-
rium Duchownego Księży Wer-
bistów w Nysie.  W 1926 r. udał 
się do nowicjatu zgromadzenia 
księży werbistów w St. Augu-
stin koło Bonn. 30 października 
1932 r. w Rzymie  przyjął świę-
cenia kapłańskie.  W 1935 r. po-
wierzono mu urząd magistra, a 
w 1939 r. rektora nowo otwar-
tego nowicjatu w Chludowie 
k/Poznania. Był wzorem dla 
seminarzystów. Po aresztowa-
niu przez Gestapo 25 I 1940 r. 
został umieszczony w Forcie VII 
twierdzy poznańskiej wraz z 28 
więźniami w celi nr 60. W dniu 
23 lutego 1942 r., po okrutnym 
skatowaniu i skopaniu, został 
zabity strzałem w tył głowy. 

Wypowiedź – świadectwo  
współwięźnia ks. Franciszka 
Olejniczaka: „Pragnąc okrut-
nie katowanego brata kapłana 
oderwać od wewnętrznego 
udręczenia, zbliżyłem się do 
niego, bełkocząc jakieś słowa 
pociechy, na co otrzymałem 
znamienne słowa: Nie może 
być uczeń nad Mistrza. Wów-
czas pochyliłem się przed nim 
i poprosiłem go o błogosła-
wieństwo, którego mi też chęt-
nie udzielił”. Pozostaje wzorem 
zakonnika i wychowawcy. Był 
szczególnym czcicielem Ducha 
Świętego.

 
Bł. O. Alojzy lIgudA Svd
(23 I 1898 Winów 
k/ Opola, 8/9 grudnia
1942  kl  dachau)
 
Był najmłodszym z sied-

miorga rodzeństwa. Po odby-
ciu nowicjatu w domu austriac-
kich werbistów (St. Gabriel w 
Mödling k/Wiednia) oraz zło-
żeniu ślubów zakonnych (1921 
r.),  26 maja 1927 r. w St. Gabriel  
przyjął święcenia kapłańskie. 
Został skierowany do Polskiej 
Prowincji werbistów, gdzie 24 
lipca 1939 r. objął funkcję rek-
tora domu zakonnego  w Gór-
nej Grupie koło Świecka. 
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Po napaści Niemiec na Pol-
skę obronił pastora ewangelic-
kiego z rodziną oraz ewange-
licką siostrę diakonisę przed 
wzburzonymi mieszkańcami 
wioski Górnej Grupy.  W dniu 
5 lutego 1940 r. wraz z zakon-
nikami Domu Misyjnego z 
Górnej Grupy i internowany-
mi tutaj księżmi diecezjalny-
mi został aresztowany przez 
hitlerowców. W okresie ok. 32 
miesięcy był umieszczany w 
wielu obozach koncentracyj-
nych. Mając możność zwol-
nienia z obozu w Dachau, o 
co starali się jego prowincjał i 
rodzina mająca obywatelstwo 
niemieckie, oświadczył, że „jest 
Polakiem i w przyszłości chce 
pracować dla Polski”. Był mal-
tretowany poprzez wycinanie 
pasów skóry za to, że przyznał 
się do „winy” w miejsce Rosjani-
na, który podczas pracy zapalił 
papierosa. Na koniec, w nocy z 
8 na 9 grudnia 1942 r., wraz z 
10 więźniami został utopiony 
przez strażników obozu w Da-
chau. Dokonało się to w święto 
Maryi Niepokalanej, której był 
wielkim czcicielem. Całe jego 
życie było wyrazem wielkiej 
miłości Boga, Kościoła i powo-
łania misyjnego.   

DOLNY  ŚLĄSK

św. tereSA BenedyktA
Od krzyżA Ocd, 
edith Stein(12 X 1891 
Wrocław - ok. 9-10 vIII 
942 kl Auschwitz)

Urodzona we Wrocławiu 
jako jedenaste dziecko głęboko 
wierzącej rodziny żydowskiej. 
Była wybitną uczennicą twór-
cy fenomenologii E. Husserla.  
W 1921 r. przeszła na katoli-
cyzm, a w 1933 r. wstąpiła do 
zakonu karmelitanek w Kolo-
nii, gdzie odbywała studia nad 
pismami mistyków chrześci-
jańskich. Została aresztowana 
w Holandii i najprawdopodob-
niej 9 lub 10 sierpnia 1942 r. 
zginęła w komorze gazowej hi-
tlerowskiego obozu Auschwitz. 
Trzy dni przed śmiercią, ufna w 
Bożą Opatrzność powiedziała: 
„Cokolwiek nastąpi, jestem na 
wszystko przygotowana. Jezus 
jest z nami także tutaj”.

Papież Jan Paweł II, beatyfi-
kując Edytę Stein w Kolonii, na-
zywał ją „darem, wezwaniem i 
obietnicą dla naszych czasów”. 
Ofiarowała się Bogu jako „ofiara 

przebłagalna za prawdziwy po-
kój” i przede wszystkim za swój 
zagrożony i upokorzony naród 
żydowski. Kiedy zrozumiała, że 
Bóg znowu ciężko doświadcza 
swój lud, była przekonana, że 
„los tego ludu stał się także i 
moim”. Jest ona pierwszą na-
wróconą na katolicyzm Żydów-
ką wyniesioną na ołtarze przez 
Kościół katolicki.

Rekapitulując wstępny 
etap prezentacji i charakte-
rystyki postaci Ślązaków JP II 
możemy sformułować cztery 
wnioski. Jeśli chodzi o płeć, to 
w charakteryzowanym gronie 
mamy tylko jedną kobietę i 
sześciu mężczyzn. Najczęściej 
ich  miejscem urodzenia był 
Górny Śląsk: - aż czterokrot-
nie, Śląsk Cieszyński: 2-krotnie 
i tylko raz Dolny Śląsk. Ślązacy 
Jana Pawła II zrealizowali się na 
dwóch drogach świętości, tzn. 
posłudze kapłańskiej w diecezji 
(1 - ołomunieckiej i 2 - katowic-
kiej) oraz w ‘życiu zakonnym’ 
(aktualizując trzy charyzmaty i   
trzy rodziny zakonne: 1 - zakon 
karmelitanek klauzurowych; 
1- zakon jezuitów i w 2 przy-
padkach  - zgromadzenie wer-
bistów). Jeśli chodzi o narodo-
wość to jedynie św. Teresa Be-
nedykta od Krzyża OCD  (Edith 
Stein) urodziła się w rodzinie 
żydowskiej, ale miała narodo-
wość niemiecką. Natomiast po-
zostałych sześciu duchownych 
w różnym stopniu, jednak  już 
utożsamiało się z nacją polską. 

Ograniczone łamy mie-
sięcznika „Ziemia Kłodzka” nie 
pozwalają na bardziej szcze-
gółową charakterystykę sied-
miu  Ślązaków JP II. Osoby 
zainteresowane pełniejszym 
opisem typologii zrealizowanej  
w oparciu o profile ich świa-
dectw i męczeństwa odsyłam 
do szeregu moich publikacji.  
Prezentuję w nich zwięzłe wy-
niki analiz, dokumentowanych 
przy pomocy szeregu tabel i 
zestawień graficznych, skupio-
nych wokół czterech bloków 
tematycznych: złożony profil 
„śląskości” i dynamika ducho-
wego dojrzewania; drogi  świę-
tości i typ służby Kościołowi i 
społeczeństwu; czas, miejsce i 
kształt cierpienia oraz męczeń-
stwa; czas i miejsce beatyfikacji 
(kanonizacji) oraz kult liturgicz-
ny. 

W ten sposób bardziej „wy-
razistymi” stają się Ślązacy JP II i 
ich duchowe bogactwo - przy-

jaźń z Jezusem Ukrzyżowanym 
oraz świadectwo heroicznej 
ofiary. Od czasu ich kanonizacji 
i beatyfikacji upłynęło już sporo 
czasu. Nasuwają się więc liczne 
pytania: czy znamy ich w do-
statecznej mierze? Czy weszli-
śmy z nimi w osobową komu-
nię? Czy w dostateczny sposób 
stali się już naszymi wzorami, 
promotorami i orędownikami 
w dziele kontynuowania ewan-
gelizacji Śląska i sąsiednich na-
rodów Europy Środkowej? Jeśli 
nie, to jakie zadania pojawiają 
się przed nami.

Święci - jako świadkowie 
Życia i Prawdy (por. J 14,6; Kol 
1,19) - zawsze byli nie tylko 
prawdziwymi architektami, ale 
także cenionymi współtwór-
cami  historii człowieka, m.in. 
na obszarze Europy oraz na 
obszarze Śląska. Mieli i nadal 
mają znaczący wpływ na życie 
wierzących w różnych epokach 
historii, także i współcześnie.  
W świetle łacińskiej zasady Ver-
ba docent, exempla trahunt 
(słowa pouczają – przykłady 
pociągają),  a przede wszyst-
kim w duchu przesłania Jana 
Pawła II - „człowiek naszych 
czasów chętniej słucha świad-
ków, aniżeli  nauczycieli; a jeśli 
słucha nauczycieli, to dlatego, 
że są świadkami” (por. TMA, 37 
i Pawła VI - Evangelii Nuntiandi, 
nr 41,) w niniejszym przyczyn-

ku podjęto trud pełniejszego 
poznania duchowej tożsamo-
ści siedmiu Ślązaków - męczen-
ników Jana Pawła II. Uczyniono 
to, aby móc precyzyjniej od-
czytać i przejąć ich inspirującą 
oraz kulturotwórczą rolę.

Nam, nieco ospałym Po-
lakom i Ślązakom „polskiego 
Ogrójca – Getsemani 2014 r.” 
(jest to miejsce w Jerozolimie, 
w którym Jezus przebywał na 
modlitewnym dialogu z Bo-
giem Ojcem z pogrążonymi 
we śnie Apostołami, w wieczór 
poprzedzający pojmanie, dro-
gę krzyżową i śmierć), święty 
Jan Paweł II – Wielki, podaro-
wał zarówno swój świetlany 
dar Rodaków wyniesionych do 
chwały ołtarzy oraz dobitnym 
głosem mówi: Wstańcie, chodź-
my!. Słowa te są powtórzeniem 
zaproszenia Jezusa  skierowa-
nego do Apostołów, po Jego 
długiej modlitwie w Ogrójcu 
(zob. Mt 26,46a). Na rok przed 
śmiercią papieża Jana Pawła II, 
w maju 2004 roku w wydawnic-
twie Biały Kruk została wydana 
w Polsce jako album, książka o 
tym samym tytule - Wstańcie, 
chodźmy!. Zawiera ona reflek-
sje Słowiańskiego Papieża od-
słaniające Jego trud odkrywa-
nia życiowej misji i tożsamości 
oraz ich bezkompromisowej 
realizacji.

Św.  o. Melchior grodziecki sJ


