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Przeżywamy obecnie Okres Zmar-
twychwstania Pańskiego, w  którym 
najdobitniej uwydatnia się Boże Miło-
sierdzie. Trzecia Osoba Boska – Jezus 
Chrystus, poprzez swoją mękę i śmierć 
na krzyżu, a zwłaszcza przez fakt swo-
jego Zmartwychwstania, pokazał nam 
ogrom Bożego Miłosierdzia, którego 
światowym centrum stały  się nasze 
krakowskie Łagiewniki. Maryja Dzie-
wica –  Matka naszego Zmartwych-
wstałego Pana, której szczególną cześć 
opiewamy w  maju śpiewając litanię 
ku Jej czci, zwaną Litanią Loretańską, 
w pełni zatem zasługuje na tytuł Matki 
Miłosierdzia. Dobrze zatem się stało, 
dzięki Opatrzności Bożej, że  w  tej-
że litanii znalazło  się też wezwanie: 
Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Konferencja Episkopatu Polski pięknie 
to  wyraziła mówiąc: „Wprowadzenie 
wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii 
Loretańskiej będzie uwielbieniem Bożego 
Miłosierdzia oraz oddaniem czci Jezusowi 
Miłosiernemu i Jego Miłosiernej Matce”.

Aby móc z  pełną świadomością 
zgodzić  się z  tymi słowami, zapo-
znajmy  się z  całym wyjaśnieniem 
naszych biskupów argumentujących 
słuszność wprowadzenia tego we-
zwania: Kongregacja ds. Kultu Bożego 
i  Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, 
by  w  Polsce w  Litanii do  Najświętszej 
Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, 
mogło być dodane wezwanie: „Matko 
Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowio-
ne po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

Za  wprowadzeniem nowego tytułu 
Matki Bożej w  Litanii Loretańskiej prze-
mawiają racje teologiczne, liturgiczne 
i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa 
Chrystusa, jest matką okazanego w Nim 
Bożego Miłosierdzia (Ef 2,4-10). Dała temu 
wyraz w słowach wypowiedzianych do św. 
Elżbiety: „miłosierdzie Jego z  pokolenia 
na  pokolenie” (Łk 1,50). Już w  średnio-
wiecznej antyfonie „Salve Regina” znaj-
duje  się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. 
Potem pojawiało się ono w różnych innych 
modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, 
czczony w Ostrej Bratnie w Wilnie, od po-
czątku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”.

Z  inicjatywą wprowadzenia wezwa-
nia „Matko Miłosierdzia” do  Litanii Lo-
retańskiej zwróciła  się do  bp. Edwarda 
Ozorowskiego Białostocka Kapituła Me-
tropolitalna. Podczas 363. zebrania ple-
narnego Konferencji Episkopatu Polski 
sprawę tę przedstawił bp Adam Bałabuch, 
przewodniczący Komisji ds.  Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów. Następnie abp 
Józef Michalik, ówczesny przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Polski, napisał 
do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów: „W opinii 
biskupów polskich, umieszczenie takiego 
tytułu w polskim tekście Litanii Loretańskiej 
wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych 
w Polsce nie tylko w tajemnicę Miłosierdzia 
Bożego objawioną w  misterium Jezusa 
– Syna Najświętszej Maryi Panny, ale by-
łoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki 
Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Pol-
sce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywa-
nym również przez Jana Pawła II obrazem 
Matki Bożej Miłosierdzia. Rzeczywiście 
on sam mówił: Maryja jest więc równocze-
śnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bo-
żego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało 
i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu 
nazywamy Ją również Matką miłosierdzia 
— Matką Bożą miłosierdzia lub  Matką 
Bożego miłosierdzia… (Dives in  Miseri-
cordia, 9)”. Kongregacja ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 
8  listopada 2014  r. przychyliła  się do  tej 
prośby i  zezwoliła, aby w  polskiej wersji 
Litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać 
wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

Zachęcając nas wszystkich do licz-
nego i czynnego udziału w Nabożeń-
stwach Majowych, wychwalając Boże 
miłosierdzie 
i  Jego Miło-
sierną Matkę, 
módlmy  się 
już dzisiaj: 
Matko Miłosier-
dzia – módl się 
za nami!

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Matko Miłosierdzia – módl się za nami!
Umiłowani Czciciele  

Najświętszej Maryi Panny
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Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. Sło-
dycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w  tym 

Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość 
z czułości Boga. Nikt tak jak Maryja nie poznał głęboko-
ści tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko 
w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miło-
sierdzia, które stało  się ciałem. Matka Ukrzyżowanego 
i  Zmartwychwstałego weszła do  sanktuarium miłosier-
dzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w ta-
jemnicy Jego miłości.

Wybrana na Matkę Bożego Syna, Maryja była od za-
wsze przygotowana przez miłość Ojca na to, by stać się 
Arką Przymierza między Bogiem i  ludźmi. Zachowała 
w swoim sercu Boże miłosierdzie w doskonałej syntonii 
ze swoim Synem Jezusem. Jej pieśń pochwalna, odśpie-
wana na progu domu św. Elżbiety, została zadedykowana 
miłosierdziu, które  się rozciąga «z pokolenia na  poko-
lenie» (Łk 1, 50). Również i my zostaliśmy ujęci w tych 
proroczych słowach Dziewicy Maryi. Niech to  będzie 
dla nas pocieszeniem i wsparciem, podczas gdy przekra-
czać będziemy Drzwi Święte, aby doświadczyć owoców 
miłosierdzia Bożego.

Pod krzyżem Maryja wraz z Janem, uczniem miłości, 
stała  się świadkiem słów przebaczenia, które wyszły 

z ust Jezusa. Najwyższy akt przebaczenia dla tego, kto 
Go ukrzyżował, ukazuje nam jak daleko może sięgać 
Boże miłosierdzie. Maryja potwierdza, że  miłosierdzie 
Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nie 
wykluczając nikogo. Zwracamy się do Niej słowami sta-
rożytnej, a zarazem zawsze nowej modlitwy, zaczynają-
cej  się od  słów Salve Regina [Witaj, Królowo] prosząc, 
aby nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich miłosier-
nych oczu i uczyniła nas godnymi kontemplacji oblicza 
miłosierdzia swojego Syna Jezusa.

Niech nasza modlitwa obejmie również wielu świę-
tych i  błogosławionych, którzy uczynili z  miłosierdzia 
misję swojego życia. W sposób szczególny myśl kieru-
je  się ku wielkiej apostołce miłosierdzia, św. Faustynie 
Kowalskiej. Ta, której dane było wejść w głębię Bożego 
miłosierdzia, niech wstawia się za nami i uzyska dla nas 
łaskę życia i chodzenia zawsze w świetle Bożego prze-
baczenia oraz w niezachwianej ufności w Jego miłość.

Papież Franciszek
Misericordiae vultus, 24

Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
W Rzymie, u Świętego Piotra, 11 kwietnia,  

w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, Święta Bożego Miłosierdzia, 

Papież 
Franciszek 
o Matce 

Miłosierdzia
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3 maja

(J 19, 25-27)
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy 
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn 
Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Scena pod krzyżem Jezusa z udziałem Jego Matki oraz 
umiłowanego ucznia ma niezwykłe przesłanie. W umiło-
wanym uczniu powinniśmy zobaczyć siebie –  człowie-
ka wierzącego w  Jezusa i żyjącego według Jego Nauki. 
Matka Jezusa jest również naszą Matką, w której zawsze 
mamy wsparcie. Jest Orędowniczką u  Jezusa, która za-
wsze nas zrozumie i przyjmie w matczynych ramionach.

5 maja

(J 21, 1-19)
Jezus znowu ukazał  się nad  Jeziorem Tyberiadzkim. 
A ukazał  się w  ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z  Jego uczniów. 
Szymon Piotr powiedział do  nich: «Idę łowić ryby». 
Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc 
i wsiedli do  łodzi, ale  tej nocy nic nie ułowili. A gdy 
ranek zaświtał, Jezus stanął na  brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł 
do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli 
Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do  Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: 
«To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że  to  jest 
Pan, przywdział na  siebie wierzchnią szatę –  był 
bowiem prawie nagi –  i  rzucił  się wpław do  jeziora. 
Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą 
sieć z  rybami. Od  brzegu bowiem nie było daleko 
–  tylko około dwustu łokci. A  kiedy zeszli na  ląd, 
ujrzeli rozłożone ognisko, a  na  nim ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do  nich Jezus: «Przynieście jeszcze 
ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr 
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości 
sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, 
posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu 
pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. 
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie 
i  rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał  się uczniom 

od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, 
rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: 
«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: 
«Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział 
do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» 
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że  Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz 
trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy 
kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: 
«Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś  się sam i  chodziłeś, 
gdzie chciałeś. Ale  gdy  się zestarzejesz, wyciągniesz 
ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią 
uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!»

Trzykrotne zaparcie się Jezusa przed Jego męką przez 
Piotra pokazuje, że każdy człowiek może upaść, może 
sobie nie poradzić z  doświadczeniem własnej wiary. 
Wtedy jednak Piotr działał sam i polegał jedynie na wła-
snych siłach. Teraz Jezus trzykrotnie pyta Piotra o jego 
stosunek do  siebie. Chce mu uświadomić, że  nawet 
zdolność miłowania Jezusa aż do oddania za Niego ży-
cia jest darem. Piotr otrzymuje ten dar i  jest już goto-
wy do spełnienia swojej misji. Władza, którą otrzymuje 
Piotr nie czyni go właścicielem owiec. One są własnością 
Jezusa, a Piotra można określić jako zarządzającego do-
mem od którego oczekuje  się aby dostarczył pożywie-
nie na czas. Rola wobec owiec polega na ciągłej trosce 
pełnej miłości wzorowanej na trosce Dobrego Pasterza. 
Owce należą do Jezusa i Piotr nie jest upoważniony o de-
cydowaniu o  losie z  żadnej z  owiec. Miłość do  Jezusa 
wyraża się posłuszeństwem wobec Jego powołania i po-
sługą dla jego ludu. Piotr udowodni, że potrafi wykorzy-
stać dar miłowania Jezusa, ponosząc śmierć męczeńską, 
którą przepowiedział mu sam Mistrz.

8 maja

(J 10, 11-16)
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry 
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, 
kto nie jest pasterzem, do  którego owce nie należą, 
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, 
że  jest najemnikiem i  nie zależy mu na  owcach. Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 
Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, 
które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić 
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia 
i jeden pasterz».

Komentarze biblijne
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Jezus umarł na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia. 
Bóg podjął taką decyzję z czystej i bezgranicznej miłości 
do człowieka. Nikt tak nas nie kocha jak sam Bóg, po-
nieważ to On jest Miłością. Pamiętajmy w naszym życiu 
o tym i kierujmy się bezinteresowną miłością w tym co 
robimy każdego dnia.

12 maja

(J 10, 27-30)
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja 
znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. 
Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. 
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy».

Pasterz, który bronił owiec przed złodziejami i dra-
pieżnikami musiał być gotów do zapłacenia najwyższej 
ceny. Taka jest jednak wartość wierności. Jezus jest Pa-
sterzem, a my Jego owcami. On zna nas bardzo dobrze, 
wie wszystko o naszych potrzebach, wie czego się bo-
imy i  czego pragniemy. Jezus jest dobrym pasterzem 
dla nas jako jednostek jak i dla ludu, który mamy łaskę 
prowadzić sami jako pasterze. Z Nim jesteśmy bezpiecz-
ni i nic się nam nie stanie. Jezus jest Jednością z Bogiem 
Ojcem od którego nie ma większych. Jedność z Bogiem 
Ojcem to gwarancja, że Jezus jest Bogiem.

19 maja

(J 13, 31-33a. 34-35)
Po  wyjściu Judasza z  wieczernika Jezus powiedział: 
«Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, 
a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został 
w Nim otoczony chwałą, to  i  Bóg Go otoczy chwałą 
w sobie samym, i  to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 
Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Nowe przykazanie miłowania znaczy, że  uczniowie 
powinni iść za Jezusem do końca, uczyć się od Niego, jak 
miłować w obliczu nienawiści. Służyć sobie wzajemnie 
z pokorą i oczyszczać się nawzajem z grzechu poprzez 
przebaczanie i zadośćuczynienie. Sam Jezus, jako uczeń 
Boga, czyni to samo: jest posłuszny Ojcu, uczy się i czy-
ni podobnie. To przykazanie jest dowodem tożsamości 
prawdziwego ucznia. Jego istotą jest gotowość służenia 
i  przebaczania sobie wzajemnie, tak jak Jezus służył, 
przebaczał i oczyszczał swych uczniów pomimo, że na-
wet oni Go opuszczali i  uciekali. Człowiek nie będzie 
umiał ocenić wyzwania, jakim jest to przykazanie, jeśli 
w pełni nie pojmie głębi miłości Jezusa do ludzi.

26 maja

(J 14, 23-29)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a  Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego 
uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje 
słów moich. A  nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, 
przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i  przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i  przyjdę znów do  was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

Jezus posłał do  nas Ducha Świętego, który jest co-
dziennym motywatorem naszej wiary. To właśnie On daje 
nam siły, aby nasza wiara, często narażona na różnego 
rodzaju próby stawała się coraz silniejsza. Bóg nas ko-
cha i pragnie naszego zbawienia, dlatego Duch Święty 
prowadzi, umacnia i uświęca każdego człowieka, który 
otworzy swoje serce przed Bogiem.

Kamil Rączkowski
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III. Męczeństwo – wypełnienie ofiary
Ofiara dokonana w obozie koncentracyjnym przez bł. Hi-

larego, jest wypełnieniem słów Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść 
za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Żeby iść za Chry-
stusem i być Jego uczniem, trzeba zaprzeć się samego 
siebie, trzeba wziąć krzyż swój i naśladować Chrystusa.

W  tym wszystkim trzeba zaprzeć  się siebie; trzeba 
zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń, z pewnych przy-
jemności, z pewnych upodobań, być zdolnym do podję-
cia ofiary z własnego życia w każdej chwili i w każdych 
okolicznościach.

Trzeba wypracowywać w  sobie –  według słów św. 
Pawła z  Listu do  Efezjan  – „człowieka doskonałego” (4, 
13), gdyż żeby być w pełni kapłanem, czy zakonnikiem, 
trzeba być w pełni człowiekiem. To wymaga pracy, gdyż 
trzeba w  wielu wypadkach zmieniać swój tempera-
ment i  charakter, swój sposób myślenia i bycia; trzeba 
uczyć się panowania nad sobą. Tak było w przypadku bł. 
o. Januszewskiego.

Ojciec Hilary został uwięziony przez Gestapo na Mon-
telupich w Krakowie. Stąd przewieziono go do Sachsen-
hausen, a następnie w 1941 roku do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau. Stał się numerem 27648. W obozie 
pracował fizycznie głównie na plantacjach.

„W tym samym czasie – pisze o. Albert Zenon Urbań-
ski, współbrat o. Hilarego i  świadek jego życia – przy-
jechał też o. Hilary Januszewski z  Zakonu OO. Karme-
litów  – przeor krakowski, który dla  swego spokoju 
i równowagi ducha nawet w bardzo trudnych sytuacjach, 
jako też dla mądrej rady w zawiłych potrzebach zyskał 
sobie poważanie i wielki mir u wszystkich księży. Prze-
trwał on najgorszy okres maszerowania, potem wywoże-
nia śniegu taczkami, wreszcie cały czas okropnego głodu 
w 1942 roku […]”1.

1 Urbański A. Z., Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Kraków 1945, s. 42.

Kiedy zbliżał  się koniec wojny, w  obozie wybuchła 
epidemia tyfusu plamistego. Baraki z chorymi ogrodzo-
no siatką, aby nikt nie mógł się kontaktować z zarażony-
mi i aby nikt stamtąd nie wyszedł. Kapłani mogli jedynie 
spoglądać na smutne żniwo epidemii. Pośród nich był ks. 
Frelichowski, który zdecydował  się poświęcić dla  tych, 
którzy w poniżeniu i osamotnieniu oczekiwali na śmierć. 
Robił wszystko, aby dostać się na izolowane bloki, gdzie 
choroba wyniszczyła całkowicie personel. Pragnął spo-
wiadać i  udzielać ostatniej posługi, choć miał świado-
mość, że sam nie podoła wszystkiemu.

Obecnie błogosławiony ks. Wincenty Frelichowski 
oraz karmelita o. Albert Urbański postanowili zgłosić się 
do pracy jako personel blokowy. Decyzja nie była łatwa, 
gdyż ci młodzi ludzie po tylu latach udręki przeczuwa-
li zbliżający się dzień wyzwolenia. Praca na zarażonych 
blokach równała  się z  szybkim zarażeniem chorobą 
i  śmiercią. Pomimo tego decyzja zapadła. Dzięki po-
mocy pisarza obozowego uzyskano ogólne zezwolenie 
na  podjęcie posługi w  miejsce brakującego personelu. 
Zgłosiło się 32 kapłanów. Od władz obozowych otrzyma-
li, pod karą śmierci, całkowity zakaz kontaktowania się 
z niezarażoną częścią obozu.

Po kilku dniach od wejścia pierwszej grupy ochotni-
ków, dobrowolnie do nich dołączył o. Hilary. Nie poszedł 
z innymi, bo jak sam wyznał, nie pragnął rozgłosu wo-
bec swojej osoby. Żegnając się z jednym ze współbraci 
w kapłaństwie powiedział do niego: „Decyzję podejmuję 
w pełni świadomości ofiary ze swego życia. Ja już stam-
tąd nie wrócę”.

Ojciec Albert Urbański, jeden z  więźniów obozu 
w Dachau, opisując swoje doświadczenia obozowe, na-
wiązał m.in. do  ofiary o. Januszewskiego: „Niebawem 
w obozie dachaowskim wybuchł tyfus. Zamykano blok 
za  blokiem. Izolowane bloki mieszczące około 1000 

W pełni świadomości  
ofiary  

ze swego życia
Sylwetka duchowa  

bł. Hilarego Januszewskiego O.Carm. 
(1907-1945)

Część III
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niewolników każdy, skazane były na zagładę. Nie tylko 
sami pacjenci umierali, ale również w ślad za nimi zara-
żając się kolejno ginęli blokowi, izbowi i pisarze bloko-
wi. Ludzie znajdujący się jeszcze przy życiu na tych blo-
kach pozbawieni byli wszelkiej opieki, do tego stopnia, 
że nie miał im kto przysłanej z kuchni brukwi na obiad 
rozdzielić [...].

Lecz cóż znaczy śmierć ciała w porównaniu ze zba-
wieniem wiecznym choćby jednej tylko duszy!? Dlate-
go też kilku księży zgłosiło się dobrowolnie pójść na te 
bloki objęte tyfusem i  biegunką, zdając sobie sprawę, 
że wchodząc za bramę kwarantanny żegnają  się z  tym 
światem. W  rzeczy samej wszyscy oni z  wyjątkiem ks. 
Kubicy zarazili  się, przechodzili ciężką chorobę tyfusu, 
a ks. Frelichowski i O. Hilary Januszewski swój obowią-
zek kapłański przypieczętowali śmiercią”2.

Od  początku życia obozowego, w  sytuacjach eks-
tremalnie trudnych, postawa o. Hilarego naznaczona 
była wielką miłością do  bliźniego, miłością realizowa-
ną dzień po dniu. O. Urbański zauważył ofiarną miłość 
o. Hilarego wyrażoną w pomocy współbratu o. Leono-
wi Kozie. Ojciec Albert pisał: „Pewnego dnia, a  było 
to  w  poniedziałek czy wtorek przed Wniebowstąpie-
niem 1942, O. Leon zwierzył mi się, że odczuwa zupełny 
brak sił. W ciągu rozmowy powiedział mi dalej charak-

2 Tamże, s. 78-80. 

terystyczne również dla  większej liczby księży z  tego 
czasu zdanie: [wiesz, Albert, gdyby mi przyszło teraz 
umrzeć, to czuję, że jestem obecnie lepiej przygotowa-
ny na śmierć niż kiedykolwiek indziej].

We wtorek powiedział mi, że jakieś ciemne koła sta-
ją mu przed oczami. Wieczorem, gdy Zuleger zbierał 
do  szeregów i  odliczał swoją dwusetną kolumnę ludzi 
szkieletów, O. Hilary Januszewski, również kolega O. Le-
ona, spostrzegł, że O. Leon się chwieje. Podbiegł do nie-
go i podtrzymał go, by nie upadł i nie został zbity przez 
wrzeszczącego z  wściekłości kapo, podobnego w  tej 
chwili do  rozjątrzonego niedźwiedzia. Podtrzymując 
O. Leona pod ramię pomógł mu O. Hilary wrócić do obo-
zu. Droga zaś nie była łatwa. Dokładnie w  szeregach 
i kryjąc [Seiten- richtung und Vordermann] trzeba było 
idąc po bardzo wyboistej drodze długiej około półtora 
kilometra śpiewać niemieckie piosenki o pięknej dziew-
czynie lub o tęsknym żeglarzu [...].

Podczas pracy nie wolno było rozmawiać, nie wolno 
chronić się przed deszczem, ba nawet wyprostować się 
przez całe pół dnia, o ile praca wymagała pozycji schylo-
nej. Jak O. Leon wytrzymał to popołudnie, tego nigdy nie 
mogłem zrozumieć. Przyprowadzony wieczorem znów 
przez O.  Hilarego do  obozu po  wieczornym apelu zo-
stał uznany jako chory mogący być przyjęty do szpitala. 
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Na  drugi dzień dowiadujemy  się, że  o  drugiej w  nocy 
umarł. Było to ze środy na czwartek przed uroczystością 
Wniebowstąpienia Pańskiego w 1942 roku”3.

Miłość O.  Hilarego do  potrzebujących zrealizowa-
ła się w sposób pełny, gdy wraz z innymi kapłanami po-
szedł do  zarażonych bloków niosąc pomoc materialną 
i duchową umierającym na tyfus współwięźniom4.

Wśród cierpiących posługiwał dwadzieścia jeden dni. 
Sam zarażony tyfusem przeżył kilka dni. Zmarł 25 marca 
1945 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. „[…] 
Na miesiąc przed oswobodzeniem obozu przez wojska 
amerykańskie zmarł […] jako ofiara gorliwości kapłań-
skiej, zgłaszając  się dobrowolnie do  pielęgnowania, 
a przede wszystkim do udzielania Ostatnich Sakramen-
tów”5. Ciało zostało spalone w krematorium obozowym 
w Dachau.

Podsumowanie
W kontekście dojrzałości ofiary z życia, którą złożył 

o. Hilary Januszewski w obozie Dachau, należy zauwa-
żyć, że  nie była ona czymś wyjątkowym, jednorazo-
wym. Przez swój czyn dopełnił to, co realizował na co 
dzień. Był dobry, uczynny i gotowy do poświęcenia. Po-
trafił dzielić  się z głodnymi współwięźniami ostatnim 
kawałkiem chleba. Cechowały go wielka skromność 
i prostota.

O. Hilary posiadał cnotę wiary w  Bożą Opatrzność 
i  lepsze jutro oraz pewność, że  nic nie dzieje  się bez 
woli Bożej. To  sprawiało, że  otaczało go wiele osób 
potrzebujących pocieszenia i wsparcia, które im dawał 
podnosząc na duchu, a jednocześnie szerząc opty mizm, 
szczególnie w chwilach beznadziejnej rozpaczy. Dlatego 
cieszył  się wielkim szacunkiem wśród współwięźniów, 
dla których był również przykładem życia modlitewne-
go6. Dzięki jego moralnemu wsparciu wielu więźniów 
przeżyło trudny czas obozowego upodlenia człowieka 
i jego godności.

Nasz Błogosławiony był człowiekiem rozważnym 
i refleksyjnym. Posiadał niezwykły hart ducha, cechowa-
ła go także wierność wobec podjętych zobowiązań. Jak 
wynika z listów, które pisał z obozu, był dobrym obser-
watorem i potrafił wyciągać słuszne, racjonalne wnioski 
dotyczące biegu zdarzeń. Żył w pełni charyzmatem Kar-
melu jako człowiek modlitwy, która wpływała na  jego 
życie.

Ojciec Hilary swoją ofiarą uzmysławia nam, że krzyż 
trzeba nieść, że  przezwyciężanie życiowych trudności 
jest właśnie tym zaparciem się samego siebie, o którym 
mówi Chrystus w Ewangelii, jest podjęciem krzyża i pój-
ściem za Zbawicielem i naśladowaniem Go.

3 Tamże, s. 63-65. 
4 Por. Wysocki S., O. Hilary Januszewski. Błogosławiony karmelita, męczennik z Dachau, opr. cyt., s. 34.
5 Urbański A. Z., Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, dz. cyt., s. 42. 
6 Por. tamże, s. 29-30. 
7 Por. Wysocki S., O. Hilary Januszewski. Błogosławiony karmelita, męczennik z Dachau, opr. cyt., s. 21. 
8 Por. Pabis M., Wierny miłości, opr. cyt., s. 27. 
9 Zob. Wysocki S., O. Hilary Januszewski. Błogosławiony karmelita, męczennik z Dachau, opr. cyt., s. 45-47. 

Pociechą w tym podjęciu i niesieniu krzyża może być 
dla  nas wypowiedź Chrystusa: „ Jarzmo moje nie jest 
ciężkie, jarzmo moje jest słodkie”. Cóż to może zna-
czyć w kontekście życia konsekrowanego, czy chrześci-
jańskiego? Może znaczyć, że podjęcie krzyża i niesienie 
go jest wprawdzie trudne, ale  jeżeli człowiek defini-
tywnie, bez oglądania  się wstecz decyduje  się na  nie 
i jest potem konsekwentny w swej decyzji, to otrzymu-
je szczególną pomoc od Chrystusa Pana, i to niesienie 
krzyża nie tylko nie jest bolesne, ale  sprawia radość; 
radość nie fizyczną, lecz radość duchową, w której jest 
coś z  tego, co św. Paweł wyraził w słowach:” ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka 
nie jest w stanie pojąć, co Bóg zgotował tym, którzy Go 
miłują”.

Zachętą do podjęcia krzyża i do pójścia za Chrystu-
sem Panem są też słowa, które ewangelista Łukasz na-
pisał (Łk 5, 11) o pierwszych uczniach Zbawiciela: „oni 
zostawili wszystko i poszli za Nim”. Jakie niewymowne 
piękno i jaka wzniosłość duszy kryje się w tych prostych 
słowach: oni zostawili wszystko i poszli za Nim. To pięk-
no i  tę wzniosłość można odczuć, gdy samemu zosta-
wiwszy wszystko, idzie się za Nim.

Ojciec Hilary wyróżniał się także rysem duchowości 
eucharystycznej, czego wyrazem jest choćby podjęty 
temat pracy naukowej: „Konsekracja cyborium z hostią, 
które z powodu zapomnienia kapłana nie jest zamiesz-
czone na korporale”7. We wstępie swojej pracy tłumaczył 
dokonany wybór. Stwierdził, że niewzruszona wiara i mi-
łość do Najświętszego Sakramentu skłoniły go do podję-
cia takiego tematu. Pisał, że zawsze pragnął poświęcić 
swe pierwsze akademickie dociekania problemowi Eu-
charystii. Starał się udowodnić, że wszystko, co dotyczy 
Eucharystii, jest ważne i nie można niczego nazwać za-
gadnieniem drugorzędnym8.

W  listach obozowych wyrażał radość z  możliwości 
sprawowania Mszy św. i doceniał jej rolę w życiu ducho-
wym9.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy „duchowości ofia-
ry” bł. Hilarego i świadectwo jego męczeństwa, możemy 
stwierdzić, że duchowe przesłanie naszego Męczennika 
dla  współczesnego Kościoła i  Karmelu –  gdy zanikają 
postawy bezinteresownej ofiary, podważa  się wartość 
rodziny i  w  wielu miejscach nie przestrzega  się praw 
ludzkich – to przede wszystkim przypomnienie ważno-
ści służby dla bliźniego i budowanie życia społecznego 
na  zdrowych zasadach ładu moralnego, bez przemocy 
i w poszanowaniu godności każdego człowieka.

Wiesław Strzelecki O.Carm
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Za nami najpiękniejsze święta – Wielkanoc. Nie koń-
czy  się jednak Wielka radość ze Zmartwychwstania 

Pana Jezusa. W tym miesiącu w sposób szczególny w tej 
radości będzie nam towarzyszyć Matka Boża. To  prze-
cież Ona najbardziej chyba się ucieszyła, gdy zobaczyła, 
że Jej Syn – Pan Jezus – żyje. Tradycyjnie w Polsce, ludzie 
będą spotykać  się na  Nabożeństwach Majowych. Jest 
to  specjalne nabożeństwo ze  śpiewem Litanii do  Mat-
ki Bożej odprawiane w kościołach lub przy kapliczkach 
maryjnych. W  naszym kraju bardzo dużo jest takich 
kapliczek. Ludzie chętnie je budowali w podzięce Mat-
ce Bożej za opiekę i  ochronę przed różnymi nieszczę-
ściami lub za ocalenie miasta, wioski lub rodziny. Mnie 
bardzo się podoba np. kapliczka Matki Bożej Piaskowej, 
która jest umieszczona w Bramie Floriańskiej – jest tam 
kopia obrazu z naszej Bazyliki. Znacie to miejsce? Może 
też Wam się podoba, a może macie jakieś inne ulubione 
kapliczki – duże i całkiem malutkie, przydrożne lub ukry-
te gdzieś w lesie, albo w jakimś budynku? A może Wasi 
rodzice albo dziadkowie mają takie ulubione kapliczki? 
Jeżeli chcecie, to  możecie zrobić zdjęcie takich kapli-
czek i przynieść do mnie (czyli do o. Adama) albo wysłać 
na adres poczty parafialnej: parafia@karmelici.pl

Jeżeli dostanę takie zdjęcia (najlepiej podpisane, że-
bym wiedział od kogo) to na pewno umieścimy je w jed-
nym z  numerów „Piaskownicy”, a  więc fotografowie 
młodsi i starsi: Do Dzieła!

Oczywiście zachęcam do  rozwiązania piaskownico-
wych zadań. Rozwiązania przynoście do 19 maja. Loso-
wanie nagród tydzień później (26 maja). Powodzenia!

Drogie dzieci



10

Na Piasku nr 5 (503)   maj 2019



11

Na Piasku nr 5 (503)   maj 2019



12

Na Piasku nr 5 (503)   maj 2019

Z życia parafii i klasztoru

25.03.2019

W poniedziałek 25.03.19 w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego – podczas Mszy Świętych o godz. 1630 i 1900 
odbył się liturgiczny obrzęd Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego.
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25–27.03.2019

Od poniedziałku do środy (25-27.03.19) trwały w naszej 
parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci, które wygłosił 
o. Piotr Bielewicz – Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej.



14

Na Piasku nr 5 (503)   maj 2019

7–9.04.2019

W dniach 7–9.04.2019 w bazylice OO. Karmelitów odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Nauki rekolek-
cyjne, które były głoszone przez ks. Roberta Ogrodnika podczas każdej Mszy Świętej, w głównej mierze koncentro-
wały się na osobie bł. o. Hilarego Pawła Januszewskiego, męczennika z Dachau.
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14.04.2019

14.04.2019 w  bazylice OO. Karmelitów na  Mszach Św. 
o 9.00 i 11.00 odbyła się uroczysta procesja z palmami 
na pamiątkę wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

KALENDARIUM

1 maja
•  Wspomnienie św. Józefa – rzemieślnika.

3 maja
•  Pierwszy piątek miesiąca. 
•  Uroczystość NMP Królowej Polski.
•  Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja. 
•  Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
•  Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od po-

karmów mięsnych.
4 maja

•  Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagra-
dzające o godz. 1630. 

•  I Spowiedź Święta dzieci z klas 3 SP nr 7 i SP im. Pio-
tra Michałowskiego o godz. 930.

5 maja
•  I Komunia Święta dzieci z klas 3 SP nr 7 o godz. 1000 

i SP im. Piotra Michałowskiego o godz. 1200.
8 maja

•  Uroczystość św. Stanisława BM patrona Polski i  ar-
chidiecezji krakowskiej. 

•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania”. 
•  Wieczór Uwielbienia –  rozpoczęcie Mszą Świętą 

o godz. 1900.
11 maja

•  I Spowiedź Święta dzieci z klas 3 Muzycznej SP i SP 
ACADEMOS o godz. 930.

12 maja
•  I  Komunia Święta dzieci z  klas 3 Muzycznej SP 

o godz. 1000 i SP ACADEMOS o godz. 1200. 
•  Spotkanie dla  I  grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1400.
13 maja

•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-
twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630. 

•  Rocznica I Komunii Świętej dzieci klas 4 SP nr 7 i SP 
ACADEMOS (pielgrzymka do Sanktuarium w Czernej). 

•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

14 maja
•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.
15 maja

•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

17 maja
•  Rocznica I Komunii Świętej dzieci klas 4 SP im. Pio-

tra Michałowskiego (pielgrzymka do  Sanktuarium 
w Czernej).

19 maja
•  Rocznica I Komunii Świętej dzieci klas 4 Muzycznej 

Szkoły Podstawowej o godz. 1400. 
•  Spotkanie z rodzicami młodzieży mającej przyjąć Sa-

krament Bierzmowania o godz. 1730.
27 maja

•  Spowiedź dla kandydatów do Sakramentu bierzmo-
wania o godz. 1800.

•  Msza Święta o godz. 1900 i po niej próba liturgiczna.
28 maja

•  Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowa-
nia o godz. 1700.

28 – 30 maja
•  Triduum przed uroczystością odpustową. Msze 

Święte z okolicznościowym kazaniem o godz. 1900.
31 maja

•  Uroczystość Nawiedzenia NMP, odpust w naszej Ba-
zylice. Uroczysta Msza Święta odpustowa o  godz. 
1800. 

•  Nie będzie Mszy Świętej o godz. 1900.

Ilustracja na okładce: Matka Boża Ostrobramska w feretronie bractwa szkaplerznego, fot. T. Śliwiński

NABOŻEŃSTWA MAJOWE O GODZ. 1830
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