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Prześladowania duchowieństwa katolickiego w czasie II wojny światowej
objęły niemal całą Europę, a na obszarze Polski rozpoczęły się wraz
z wkroczeniem na jej teren wojsk niemieckich. Przybierając różne formy, trwały
do zakończenia działań wojennych w 1945 roku.
Polscy księża uwięzieni w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau
obawiając się likwidacji obozu przez Niemców i zagłady wszystkich
uwięzionych, w kwietniu 1945 roku, tuż przed zakończeniem wojny, zawierzyli
życie swoje i współwięźniów św. Józefowi Kaliskiemu, prosząc Boga o cud
ocalenia.
Po wyzwoleniu obozu Księża wypełniali swoje ślubowanie pielgrzymując
do Kalisza raz w roku, 29 kwietnia i w Sanktuarium Patrona Kościoła
Powszechnego składali Bogu dziękczynienie za otrzymaną łaskę uwolnienia
z obozowej niewoli.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku bp 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, odbywały się w kaliskim
Sanktuarium ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego. Prośba ta została przyjęta i od 2005 roku przybywają do Kalisza
delegacje z różnych diecezji na uroczystości upamiętniające męczeństwo
polskich duchownych w latach II wojny światowej, a także tych
zamordowanych w czasach reżimu komunistycznego.
Drodzy Diecezjanie,
Zapraszam wszystkich do włączenia się w tegoroczne obchody Dnia
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 74. rocznicę cudownego wyzwolenia
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau za przyczyną
św. Józefa Kaliskiego. W tym roku łączą się one z 20. rocznicą beatyfikacji
ks. Wincentego Frelichowskiego, który w obozie, w ekstremalnie trudnych
warunkach pełnił posługę kapłańską oraz z 20. rocznicą beatyfikacji 108.
polskich męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej. Większość

spośród nich stanowią duchowni, bowiem to oni w pierwszym rzędzie byli
przedmiotem nienawiści do wiary ze strony władz III Rzeszy.
W bieżącym roku uroczystości związane z Dniem Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego odbędą się 29 kwietnia w Narodowym Sanktuarium
Świętego Józefa w Kaliszu, gdzie o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św.
pod przewodnictwem J. E. ks. abpa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego.
Zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych
świeckich do udziału w dziękczynnej uroczystości. Świadectwo dane
w Chrystusie przez bł. Wincentego Frelichowskiego i 108. męczenników
II wojny światowej jest dla nas zachętą do odwagi wobec niełatwych
problemów życia codziennego, ofiarności, wrażliwości na drugiego człowieka,
cierpliwości oraz wynagradzania i ekspiacji Panu Bogu.
Zjednoczmy się w uwielbieniu Boga za wielkie dzieła, których dokonał
w ich życiu i 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 gotowych cierpieć i oddawać życie, tak jak KsiężaMęczennicy ostatniej wojny światowej.
Biskup Kaliski
Kalisz, dnia 15 kwietnia 2019 roku
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat Biskupa Kaliskiego należy odczytać we wszystkich kościołach
i kaplicach w ramach ogłoszeń duszpasterskich podczas Mszy świętych w Poniedziałek w Oktawie
Wielkanocy, 22 kwietnia 2019 roku.
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