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Św. jan Paweł ii 
i bł. ks. władysław 
bukowiński – PoLscy 
orędownicy woLnoŚci
koniec XX wieku to dLa PoLski i Litwy Początek 
nowych czasów. Po Latach dramatycznych Przeżyć, 
wojen oraz rePresji oba narody zaczynają „oddychać 
woLnoŚcią”. to jednak woLnoŚć, która nie jest dana 
raz na zawsze – trzeba ją wciąż zdobywać i odkrywać 
na nowo. 

PoLscy orędownicy woLnoŚci – Św. jan Paweł ii 
i bł. władysław bukowiński – których Losy związane 
były ze wschodem, stają się dLa koLejnych PokoLeń 
nauczycieLami woLnoŚci. jan Paweł ii Podczas swojej 
PieLgrzymki na Litwę, odradzającemu się Państwu 
PrzyPomina, że Podstawą jego suwerennoŚci i tożsamoŚci 
jest 600-Letnie dziedzictwo chrzeŚcijaństwa. 
bł. władysław bukowiński to wzór człowieka 
woLnego – który, mimo PrzeŚLadowań, dobrowoLnie 
oddaje życie na służbę Ludziom na wschodzie. 

swoją Posługą obydwaj PoLacy Pokazują nie tyLko 
jak żyć woLnoŚcią, Lecz także jak budować woLne 
sPołeczeństwa w atmosferze diaLogu, szacunku 
i miłoŚci.

Šv. jonas PauLius ii  
ir PaL. kun. władysław bukowiński 
- Lenkijos Laisvės gynėjai

XX amžiaus Pabaiga - tai naujųjų Laikų Pradžia Lenkijai ir 
Lietuvai. Po daugeLio metų, PiLnų tragiŠkų Patirčių, karų bei 
rePresijų ir viena, ir kita tauta Pradeda „kvėPuoti Laisve”. tačiau 
tai Laisvė, kuri nėra duota kartą ir visiems Laikams - jos reikia 
visą Laiką siekti ir ją atrasti iŠ naujo. 

Lenkijos Laisvės gynėjai - Šv. jonas PauLius ii ir PaL. władysław 
bukowiński, kurių Likimai yra susieti su rytais, naujosioms 
kartoms tamPa Laisvės mokytojais. PiLigriminės keLionės į Lietuvą 
metu jonas PauLius ii atgimstančiai vaLstybei Primena, kad jos 
suvereniteto ir taPatybės Pagrindas - tai 600 metų krikŠčionybės 
PaveLdas. PaL. władysław bukowiński - Laisvo žmogaus Pavyzdys. 
jis, nePaisant Persekiojimo, savo gyvenimą savanoriŠkai Paskyrė 
tarnystei žmonėms rytuose. 

savo tarnyste abu Lenkai ne tik Parodo, kaiP reikia gyventi 
Laisve, bet ir kaiP kurti Laisvą visuomenę diaLogo, Pagarbos ir 
meiLės atmosferoje.

Jan Paweł II na cmentarzu na Rossie, Fot. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS
Jonas Paulius II Rasų kapinėse, nuotr. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS

bł. ks. Władysław Bukowiński
pal. kun. Władysław Bukowiński 



jan Paweł ii na Litwie, 
4-8 wrzeŚnia 1993 r.
4 września 1993 
• Powitanie na Lotnisku w wiLnie

• Przemowa PaPieża skierowana do duchowieństwa 
w bazyLice archikatedraLnej Św. stanisława biskuPa 
i Św. władysława w wiLnie

• modLitwa różańcowa w kaPLicy Przed obrazem 
matki boskiej ostrobramskiej w wiLnie

5 września 1993
• sPotkanie ekumeniczne w nuncjaturze aPostoLskiej 

w wiLnie

• modLitwa Przy grobach PoLegłych w waLkach z wojskami 
radzieckimi w 1991 roku na cmentarzu na antokoLu 
w wiLnie

• msza Święta w Parku vingis (zakret) 
• sPotkanie z korPusem dyPLomatycznym w nuncjaturze 

aPostoLskiej w wiLnie

• sPotkanie z PrzedstawicieLami Świata nauki i kuLtury 
na uniwersytecie wiLeńskim 
(w koŚcieLe Św. jana chrzcicieLa i Św. jana aPostoła)

• sPotkanie z PoLakami mieszkającymi na Litwie w koŚcieLe 
Świętego ducha w wiLnie

6 września 1993
• msza Święta w kownie

• sPotkanie z konferencją ePiskoPatu Litwy w siedzibie 
arcybiskuPa w kownie

• sPotkania z młodzieżą na stadionie im. dariusa i girėnasa 
w kownie

7 września 1993
• msza Święta na górze krzyży w szawLach

• osobista modLitwa PaPieża w kaPLicy objawienia 
w koŚcieLe narodzenia najŚwiętszej maryi Panny 
w szydłowie

• Liturgia słowa w sanktuarium maryjnym narodzenia 
najŚwiętszej maryi Panny w szydłowie

8 września 1993
• Pożegnanie na Lotnisku w wiLnie i odLot do rygi

jonas PauLius ii Lietuvoje, 
1993 m. rugsėjo 4-8 d.
1993 m. rugsėjo 4 d. 
• Pasitikimas viLniaus oro uoste

• dvasininkams skirta PoPiežiaus kaLba, Pasakyta 
viLniaus Šv. stanisLovo ir Šv. vLadisLovo 
arkikatedroje baziLikoje

• rožinio maLda auŠros vartų koPLyčioje Prie 
Švč. mergeLės marijos PaveiksLo

1993 m. rugsėjo 5 d.
• ekumeninis susirinkimas aPaŠtaLiŠkoje nunciatūroje 

viLniuje

• maLda antakaLnio kaPinėse, Pagerbiant kovos 
su sovietų kariais 1991 m. aukas

• Šv. miŠios vingio Parke 
• susitikimas su diPLomatiniu korPusu aPaŠtaLiŠkoje 

nunciatūroje viLniuje

• susitikimas su moksLo ir kuLtūros 
PasauLio atstovais viLniaus universitete 
(Šv. jono krikŠtytojo ir Šv. jono aPaŠtaLo 
ir evangeListo bažnyčioje)

• susitikimas su Lietuvoje gyvenančiais Lenkais 
viLniaus Šventosios dvasios bažnyčioje

1993 m. rugsėjo 6 d.
• Šv. miŠios kaune

• susitikimas su Lietuvos vyskuPų konferencija 
kauno arkivyskuPijos kurijoje

• susitikimas su jaunimu s. dariaus ir s. girėno 
stadione kaune

1993 m. rugsėjo 7 d.
• Šv. miŠios kryžių kaLne, ŠiauLiuose

• asmeninė maLda ŠiLuvos Švč. mergeLės marijos 
aPsireiŠkimo koPLyčioje

• žodžio Liturgija ŠiLuvos Švč. mergeLės marijos 
gimimo baziLikoje

1993 m. rugsėjo 8 d.
• atsisveikinimas viLniaus oro uoste ir skrydis į rygą

Papież Jan Paweł II i Prezydent Litwy Algirdas Brazauskas, Wilno, 4 września 1993 r., Fot. LASKI DIFFUSION / EAST NEWS
Popiežius Jonas Paulius II ir Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d., Nuotr. LASKI DIFFUSION / EAST NEWS



woLnoŚć i tożsamoŚć – 
600 Lat chrztu Litwy

Początek Lat dziewięćdziesiątych jest dLa Litwy 
nowym rozdziałem w historii wyzwoLonego narodu. 
jan Paweł ii Przybywa do tego kraju, mając w Pamięci 
trudne Lata Przemian PoLitycznych. cały naród 
dojrzewa do woLnoŚci Po Latach radzieckiej okuPacji 
oraz systemowej ateizacji. dLatego właŚnie głównym 
ceLem PieLgrzymki PaPieża jest PrzyPomnienie 
o chrzeŚcijańskiej tożsamoŚci Litwy Ponad 600 Lat 
Po Przyjęciu chrztu, a także Potwierdzenie obecnoŚci 
Litwy w euroPie Po Przemianach 1989 roku. temat 
odrodzenia reLigijnego to jedna z najważniejszych 
kwestii Poruszanych Podczas PaPieskich homiLii. 
dLa jana Pawła ii woLnoŚć narodu oraz Pamięć 
o jego chrzeŚcijańskich korzeniach są nierozłączne. 
PrzyPomina on, że o iLe Przez Lata sowieci 
PróbowaLi zaszczePić Litwinom zasady materiaLizmu 
Praktycznego, to teraz nastał „czas ducha”. 
jest to czas woLnoŚci, którą obdarza duch Święty, 
aLe  też czas „Ponownych narodzin z ducha”. Podczas 
uroczystej mszy Świętej w Parku vingis (zakret) 
PaPież stwierdza, że wraz z uPragnioną woLnoŚcią 
naLeży sobie uŚwiadomić, że „to co się z ducha 
narodziło, jest duchem”. dLatego odradzająca się 
Litwa Powinna Pamiętać o duchowym i reLigijnym 
Powołaniu człowieka. 

Laisvė ir taPatybė – 600 
metų Po Lietuvos krikŠto
devyniasdeŠimtųjų metų Pradžia – tai naujasis 
skyrius iŠLaisvintos Lietuvos tautos istorijoje.  
jonas PauLius ii atvyksta į ŠaLį, turėdamas 
omenyje ir sunkius PoLitinių Pokyčių Laikus. 
Po iLgojo sovietinės okuPacijos ir sisteminio 
ateizavimo LaikotarPio visa tauta bręsta Laisvei. 
būtent todėL svarbiausiu PoPiežiaus PiLigriminės 
keLionės tiksLu tamPa Priminimas, kad Praėjus 
600 metams Po krikŠto Lietuvos taPatumas yra 
krikŠčioniŠkasis, bei Patvirtinimas, kad ŠaLis 
yra PiLnavertė euroPos daLis Po Permainų, 
įvykusių 1989 metais. reLiginio atgimimo 
tema – vienas iŠ svarbiausių kLausimų, kuriuos 
PoPiežius Pabrėžia savo PamoksLų metu. jonui 
PauLiui ii tautos Laisvė ir atminimas aPie jos 
krikŠčioniŠkąsias Šaknis yra neatskiriami. jis 
Primena, kad nors Per Šiuos neLaisvės metus 
sovietai bandė Lietuviams įPirŠti Praktinio 
materiaLizmo teoriją, dabar atėjo „dvasios 
Laikas”. tai Laisvės, kuria aPdovanoja Šventoji 
dvasia, Laikas ir taiP Pat „atgimimo iŠ dvasios” 
metas. Per iŠkiLmingąsias Šv. miŠias vingio 
Parke PoPiežius teigia, kad kartu su Laisve 
būtina įsisąmoninti, kad „tai, kas gimė iŠ dvasios, 
yra dvasia”. todėL atgimstanti Lietuva turi 
nePamirŠti aPie žmogaus dvasinį ir reLiginį 
PaŠaukimą. 

Msza święta w parku na Zakrecie, 5 września 1993 r., Fot. Jerzy Karpowicz
Šv. Mišios Vingio parke, 1993 m. rugsėjo 5 d., nuotr. Jerzy Karpowicz

Kapłani podczas celebracji papieskiej, Kowno, 6 września 1993 r., Fot. Archidiecezja Kowieńska
Kunigai per Popiežiaus aukojamas Šv. Mišias, Kaunas, 1993 m. rugsėjo 6 d., nuotr. Kauno arkivyskupija

Matka Boża z Dzieciątkiem z Szydłowa – obraz ten jest mocno związany z początkami 
chrześcijaństwa na Litwie i Żmudzi. Szydłowo obok wileńskiej Ostrej Bramy jest drugim 
najważniejszym miejscem kultu maryjnego na Litwie. Fot. Jerzy Karpowicz
Šiluvos Mergelė Marija su Kūdikiu - šis paveikslas glaudžiai susijęs su krikščionybės 
Lietuvoje ir Žemaitijoje pradžia. Šiluva - tai antroji svarbiausia Marijos kulto vieta 
Lietuvoje po Vilniaus Aušros vartų koplyčios. nuotr. Jerzy Karpowicz

Jan Paweł II i Prezydent Litwy Algirdas Brazauskas podczas powitania na lotnisku w Wilnie, 
4 września 1993 r., Fot. Jerzy Karpowicz
Jonas Paulius II ir Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, pasveikinimas Vilniaus oro uoste,  
1993 m. rugsėjo 4 d., nuotr. Jerzy Karpowicz



„Na obecNym etapie Litwy 
jest rzeczą szczegóLNie 
ważNą, by cała wspóLNota 
chrześcijańska uświadomiła 
sobie w świetLe ducha świętego, 
swoje powołaNie i posłaNNictwo. 
wezwaNie do głoszeNia 
świadectwa o chrystusie 
dotyczy każdego osobiście, 
aLe skierowaNe jest do całego 
Ludu bożego, tak że możemy 
powiedzieć, iż odpowiedziaLNość 
Ludzi wierzących ma rówNież 
swój wymiar społeczNy.”

homilia podczas mszy św. w kownie, 
6 września 1993 r.

„ŠiaNdieNiu Lietuvos istorijos tarpsNiu 
kaip Niekad svarbu, kad ŠveNtosios 

dvasios apŠviesta visa krikŠčioNiŠkoji 
beNdruomeNė suvoktų uždaviNį 

ir pasiuNtiNybę. kiekvieNas asmeNiŠkai 
yra kviečiamas Liudyti kristų, bet 
Šis kvietimas skirtas ir visai dievo 

tautai, gaLime sakyti, kad tikiNčiųjų 
atsakomybė yra beNdruomeNiNė”.

pamokslas Šv. mišiose kaune, 1993 m. rugsėjo 6 d.

Jan Paweł II celebruje Eucharystię w Kownie, 6 września 1993 r., Fot. Archidiecezja Kowieńska
Jonas Paulius II aukoja Eucharistiją Kaune, 1993 m. rugsėjo 6 d., nuotr. Kauno arkivyskupija



droga krzyży
Litwini, Podobnie jak inne narody żyjące w czasach komunistycznych oPresji, 
doŚwiadczyLi wieLkiego cierPienia. kraj, który Po ii wojnie Światowej w całoŚci 
stał się rePubLiką radziecką był szczegóLnie Przygniatany Przez machinę 
okrutnego systemu. istotnym wsPomnieniem tych boLesnych momentów stała 
się modLitwa na cmentarzu antokoLskim, gdzie Pochowane są ofiary starć 
z wojskami radzieckimi w 1991 r., a Przede wszystkim obecnoŚć jana Pawła ii 
na górze krzyży w szawLach. PaPież staje w tym wyjątkowym miejscu, 
„aby PrzyPomnieć wszystkich synów Litewskiego narodu, którzy byLi dePtani, 
Poniżani, niesłusznie osądzani, a wreszcie katowani i wywożeni do syberyjskich 
łagrów”. jan Paweł ii wymienia biskuPów męczonych i więzionych w okresie 
komunizmu: vincentasa borisevičiusa z teLsz, teofiLiusa matuLionisa 
oraz mečisLovasa reinysa. wszyscy trzej stają się Świadkami chrystusa 
ukrzyżowanego i jednoczeŚnie ukazują PersPektywę życia wiecznego człowieka. 
miejsce to staje się symboLem końca XX wieku i Początkiem trzeciego tysiącLecia 
odkuPienia, które dLa wsPółczesnego euroPejczyka możLiwe jest tyLko 
PoPrzez krzyż.

kryžių keLias
Lietuviai, kaiP ir kitos tautos, gyvenančios komunistinės PriesPaudos 
Laikais, Patyrė daug kančių. ŠaLis, kuri Po ii PasauLinio karo taPo 
sovietine resPubLika, žiaurios sistemos buvo yPatingai engiama. 
svarbiu Prisiminimu aPie Šiuos skausmingus iŠgyvenimus taPo maLda 
antakaLnio kaPinėse, kur yra PaLaidotos 1991 metais vykusių kovų 
su sovietų armija aukos, taiP Pat ir jono PauLiaus ii atvykimas 
į kryžių kaLną ŠiauLiuose.  PoPiežius užkoPia į Šią iŠskirtinę vietą, 
„kad Prisimintume visus jūsų kraŠto sūnus ir dukteris, kadaise 
nuteistus ir įmestus į kaLėjimą, iŠsiųstus į koncentracijos stovykLas, 
iŠtremtus į sibirą ar į koLymą, nuteistus myrioP”. jonas PauLius ii 
iŠvardija komunistinio režimo metu kankintus ir įkaLintus vyskuPus: 
vincentą borisevičių iŠ teLŠių, teofiLių matuLionį bei mečisLovą 
reinį. visi trys tamPa nukryžiuotojo kristaus Liudytojais ir tuo 
Pačiu Parodo amžinojo žmogaus gyvenimo PersPektyvą. Ši vieta 
tamPa XX amžiaus Pabaigos simboLiu ir trečiojo tūkstantmečio 
atPirkimo, kuris ŠiuoLaikiniam euroPos gyventojui yra Pasiekiamas 
tik Per kryžių, Pradžia.

Jan Paweł II modli się na Cmentarzu Antokolskim nad grobami poległych w walkach z wojskami radzieckimi 
pod wieżą telewizyjną oraz w obronie posterunku granicznego w Miednikach Królewskich w 1991 r., Wilno, 
5 września 1993 r. Fot. Andrzej Iwańczuk, REPORTER/EAST NEWS
Jonas Paulius II meldžiasi Antakalnio kapinėse, kur pagerbia sausio 13-osios aukas prie Vilniaus televizijos 
bokšto ir 1991 m. Medininkų žudynių aukas, Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d. Nuotr. Andrzej Iwańczuk, 
REPORTER/EAST NEWS

Jan Paweł II na Górze Krzyży, Szawle, 7 września 1993 r. Fot. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS. 
Jonas Paulius II Kryžių kalne, Šiauliai, 1993 m. rugsėjo 7 d., nuotr. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS

Wierni zgromadzeni na Górze Krzyży podczas wizyty Papieża, Fot. Jerzy Karpowicz
Tikintieji, susirinkę ant Kryžių kalno Popiežiaus vizito metu, nuotr. Jerzy Karpowicz

J.E. Vicentas Borisevičius (1887-1946) – biskup Telsz, skazany na śmierć i zamordowany 
przez Sowietów w okresie stalinizmu. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.  
Fot. Chaimas Kaplanskis (CC)
J.E. Vicentas Borisevičius (1887-1946) - Telšių vyskupas, nuteistas myriop ir sovietų 
nužudytas stalinizmo laikotarpiu. Šiuo metu vyksta jo beatifikavimo procesas. Nuotr. 
Chaimas Kaplanskis (CC)



„(...) człowiek jest słaby, kiedy staje się 
ofiarą, aLe być może jest jeszcze słabszy, 

kiedy staje się oprawcą. człowiek jest 
słaby, aLe teN słaby człowiek może być 

mocNy w krzyżu chrystusa, w jego śmierci 
i zmartwychwstaNiu. to jest przesłaNie, 

które kieruję do wszystkich z tego 
mistyczNego miejsca Litewskiej historii. 

zostawiam je wszystkim. życzę wam, 
abyście je zawsze koNtempLowaLi 

i przeżywaLi”.
przemówienie na górze krzyży w szawlach, 

7 września 1993 r.

„ (...) žmogus yra siLpNas, kai jis tampa 
auka, bet turbūt tampa dar siLpNesNis, 
kai pasidaro kitų prispaudėju. žmogus 
yra siLpNas, bet Šitas siLpNas žmogus 
gaLi būti stiprus kristaus kryžiuje, 
jo mirtyje ir prisikėLime. Šitai Noriu 
paskeLbti visiems iŠ Šios mistiNės Lietuvos 
istorijos vietos. skeLbiu visiems, kad tai 
mąstytumėt ir tuo gyveNtumėt. paLieku 
tai visiems. LiNkiu, kad apie tai mąstytumėt 
ir tuo gyveNtumėt”.

kalba kryžių kalne Šiauliuose, 1993 m. rugsėjo 7 d.

Jan Paweł II na Górze Krzyży, Szawle, 7 września 1993 r. Fot. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS
Jonas Paulius II Kryžių kalne, Šiauliai, nuotr. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS



koŚciół i kuLtura – 
nowe Przymierze
jan Paweł ii to Pierwszy PaPież w historii, który 
odwiedził Litwę. uczynił to wtedy, kiedy naród ten 
odrodził się ku woLnoŚci. PaPież wie, że to właŚnie 
najgorętszy okres odbudowywania narodowej kuLtury 
i tożsamoŚci. dLatego też sPotkanie z PrzedstawicieLami 
Świata nauki i kuLtury na uniwersytecie wiLeńskim 
uważa się za jeden z najważniejszych Punktów PaPieskiej 
wizyty. jego ŚwiątobLiwoŚć ukazuje ówczesny Świat 
jako Pełen jasnych i ciemnych stron. mimo rozkwitu 
woLnoŚci LudzkoŚć wciąż doznaje wieLu uPokorzeń; 
ziemia nadaL jest Pełna głodujących dzieci i ciąży nad 
nią widmo ekoLogicznej zagłady. Pomiędzy jasnoŚcią 
a mrokiem tworzy się miejsce na „nowe Przymierze” 
Pomiędzy koŚciołem a kuLturą, wiarą a rozumem. 
ten sojusz jest w stanie rozProszyć mrok i otworzyć 
drzwi dLa Światła. 

według ojca Świętego kLuczową roLę 
w tej rzeczywistoŚci odgrywają inteLektuaLiŚci. 
uPadek ideoLogii komunistycznej staje się bowiem 
okazją dLa  narodzin czystego Pragmatyzmu 
i koniunkturaLizmu. obowiązkiem Ludzi nauki jest 
zatem chronić Prawdę i rozum – nawet Przed zgubną 
chęcią zawłaszczenia tych obszarów Przez wiarę. 
Prawdziwa wiara oPiera się bowiem na rozumie, 
jednoczeŚnie go wsPierając.

Wierni zgromadzeni podczas Mszy świętej w Parku na Zakrecie w Wilnie 5 września 1993 r. Fot. LASKI DIFFUSION/EAST NEWS
Tikintieji susirinkę į Šv. Mišias Vingio parke, Vilniuje, 1993 m. rugsėjo 5 d., nuotr. LASKI DIFUSSION/EAST NEWS

Jan Paweł II błogosławi obraz - dar przyniesiony przez wiernych podczas Mszy świętej, Kowno, 6 września 1993 r., Fot. Archidiecezja Kowieńska
Jonas Paulius palaimina paveikslą - Mišių metu atneštą tikinčiųjų dovaną, Kaunas, 1993 m. rugsėjo 6 d., nuotr. Kauno arkivyskupija

bažnyčia ir kuLtūra - 
naujoji sandora
jonas PauLius ii - tai Pirmasis PoPiežius istorijoje, aPLankęs 
Lietuvą. jis atvyksta tada, kai Ši tauta atgimsta Laisvei. 
PoPiežius žino, kad tai yra karčiausias tautos kuLtūros 
ir taPatybės atgimimo LaikotarPis. būtent todėL vienu 
svarbiausiu Punktu jo vizito Programoje yra Laikomas 
susitikimas su moksLo ir kuLtūros PasauLio atstovais viLniaus 
universitete. jo Šventenybė rodo ŠiuoLaikinį PasauLį, PiLną 
Šviesių ir tamsių Pusių. nePaisant Laisvės žydėjimo, žmonija 
vis dar kenčia nuo daugybės Pažeminimų; žemė yra PiLna 
badaujančių vaikų, jai gresia ekoLoginė katastrofa. tarP 
Šviesos ir tamsos atsiranda vieta „naujajai sandorai” tarP 
bažnyčios ir kuLtūros, tikėjimo ir Proto. Šis susivienijimas 
gaLi iŠskLaidyti tamsą ir atverti duris Šviesai. 

Pasak Šventojo tėvo, svarbiausias vaidmuo Šioje reaLybėje 
atitenka inteLektuaLams. komunistinės ideoLogijos žLugimas 
tamPa grynojo Pragmatizmo ir oPortunizmo gimimo gaLimybe. 
todėL moksLo žmonės PrivaLo saugoti tiesą ir Protą - net ir nuo 
Pavojingo tikėjimo noro Pasisavinti Šias sritis sau. nes tikrasis 
tikėjimas grindžiamas Protu ir Protas Šį tikėjimą PaLaiko.

Fot. LASKI DIFFUSION/EAST NEWS
Nuotr. LASKI DIFFUSION/EAST NEWS

Jan Paweł II całuje litewską ziemię tuż po przybyciu do Wilna, 4 września 1993 r. Fot. LASKI DIFFUSION/EAST NEWS
Jonas Paulius II bučiuoja Lietuvos žemę iš karto po atvykimo į Vilnių, 1993 m. rugsėjo 4 d., nuotr. LASKI DIFUSSION/EAST NEWS



„porywająca przygoda myśLeNia zawiera się w tej podstawowej 
dyNamice, która stawia człowieka między świadomością własNych 
ograNiczeń a potrzebą absoLutu. dLatego gdy człowiek „myśLi 
głęboko”, zachowując dyscypLiNę rozumu i uczciwość serca, 
schodzi Na drogę, Na której może spotkać boga”.
przemówienie do ludzi świata nauki i kultury, wilno, 5 września 1993 r.

„keriNčiai proto veikLai būdiNgas Šis esmiNis veržLumas, dėL kurio 
žmogus atsiduria tarp savo riboto suvokimo ir absoLiuto troŠkimo. 

todėL kai žmogus, giLiai pasirėmęs tiksLiu protu, atvira Širdimi 
„mąsto“, jau eiNa keLiu, vedaNčiu LiNk susitikimo su dievu”.

kalba mokslo ir kultūros pasaulio atstovams, vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d.

Jan Paweł II podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury na Uniwersytecie Wileńskim, 5 września 1993 r. Fot. Andrzej Iwańczuk, REPORTER/EAST NEWS
Jonas Paulius II susitikimo su mokslo ir kultūros pasaulio atstovais Vilniaus universitete metu, 1993 m. rugsėjo 5 d., nuotr. Andrzej Iwańczuk, REPORTER/EAST NEWS



Powołani do wsPółPracy
Przybywając na Litwę PaPież - PoLak PodkreŚLa, że Pochodzi z narodu 
bratniego – Przez Lata złączonego w jeden byt Państwowy. Podczas 
PieLgrzymki często można usłyszeć język PoLski. niekiedy PaPież 
uPomina sam siebie, aby nie mówić zbyt wieLe w ojczystym języku.  
dLatego nie dziwi fakt, że jan Paweł ii PoŚwięca sPotkaniu ze swoimi 
rodakami jeden z Punktów Programu. na to sPotkanie wybiera koŚciół 
Św. ducha w wiLnie. Świątynia ta jest jednoczeŚnie PrzyPomnieniem 
wsPóLnych dziejów PoLski i Litwy, sięga bowiem swymi Początkami 
do czasów króLa władysława jagiełły i księcia witoLda. w trakcie 
PaPieskiej wizyty nie zabrakło także innych akcentów niezwykLe 
cennych dLa PoLaków - sanktuarium maryjnego w ostrej bramie, 
czy też wsPomnień o Św. faustynie kowaLskiej.

w Przemówieniu do PoLaków PaPież zaznacza, że nie chce PoŚwięcać 
szczegółowej uwagi PrzeszłoŚci, niekiedy boLesnej dLa obu narodów. 
Pragnie skoncentrować się na PrzyszłoŚci, która w dobie woLnoŚci 
czeka Litwinów i mieszkających na terenie Litwy PoLaków. zachęca 
ich, aby w niesPokojnym rejonie euroPy stanowiLi wsPóLnotę Pokoju, 
wierną bogu – a Przez to – wierną również człowiekowi. Przestrzega 
także Przed zgubnym nacjonaLizmem, a namawia do włączenia się 
w dojrzały Proces integracji kontynentu euroPejskiego. 

PaŠaukti bendradarbiauti
atvykdamas į Lietuvą PoPiežius-Lenkas Pabrėžia, kad jis yra kiLęs 
iŠ broLiŠkosios tautos, kuri Per amžius buvo sujungta su Lietuvių 
tauta vienoje vaLstybėje. PiLigriminės keLionės metu dažnai gaLima 
iŠgirsti ir Lenkų kaLbą. kartais PoPiežius Pats save įsPėja, kad 
nederėtų Per daug kaLbėti savo gimtąja kaLba.  todėL faktas, 
kad jonas PauLius ii Programos metu Paskiria Laiko ir susitikimui 
su savo tautiečiais nestebina. susitikimui Pasirenka Šventosios 
dvasios bažnyčią viLniuje. Ši ŠventykLa - tai taiP Pat Priminimas 
aPie bendrą Lenkijos ir Lietuvos istoriją, kadangi ji siekia dar 
karaLiaus vLadisLovo jogaiLos ir kunigaikŠčio vytauto Laikus. 
PoPiežiaus vizito metu buvo ir kiti, Lenkams be gaLo svarbūs 
akcentai - maLda auŠros vartų koPLyčioje, ne kartą buvo minima 
Šv. faustina kovaLska.

savo kaLboje Lenkams PoPiežius Pabrėžia, kad jis nenorėtų 
skirti Per daug dėmesio Praeičiai, kuri kartais buvo skausminga 
abiem tautom. jis nori suteLkti dėmesį į ateitį, kuri, Šiame Laisvės 
amžiuje, Laukia Lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių Lenkų. jis skatina, 
kad Šiame neramumų PiLname euroPos regione jie taPtų taikos 
bendruomene, kuri yra iŠtikima dievui, o dėL to tamPa iŠtikima 
ir žmogui. taiP Pat PersPėja, kad nacionaLizmas gaLi turėti 
katastrofiŠkas Pasekmes bei skatina Prisijungti Prie brandaus 
euroPos integracijos Proceso. 

Jan Paweł II podczas spotkania z Polakami, Wilno, 5 września 1993 r. Fot. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS
Jonas Paulius II susitikimo su lenkais metu, 1993 m. rugsėjo 5 d., nuotr. Andrzej Iwańczuk, EAST NEWS

Ojciec święty spotkał się z młodzieżą na stadionie im. Dariusa i Girėnasa w Kownie, 6 września 1993 r., Fot. Archidiecezja Kowieńska
Šventasis Tėvas susitiko su jaunimu S. Dariaus ir S. Girėno stadione Kaune, 1993 m. rugsėjo 6 d., nuotr. Kauno arkivyskupija

W papieskiej Mszy świętej w wileńskim Parku na Zakrecie zebrało się kilkaset tysięcy Litwinów, 5 września 1993 r. Fot. Jerzy Karpowicz
Popiežiaus aukojamose Šv. Mišiose Vingio parke dalyvavo keli šimtai tūkstančių lietuvių, 1993 m. rugsėjo 5 d., nuotr. Jerzy Karpowicz



„jutrzejsza Litwa i poLska będą się harmoNijNie rozwijać, jeżeLi 
wy, jako syNowie i córki kościoła, w waszym życiu osobistym 
i wspóLNotowym będziecie czerpaLi światło z mądrości ewaNgeLii:
 jeśLi będziecie zawsze umieLi odważNie i NiezłomNie wyzNawać 
i NaśLadować chrystusa”.
przemówienie do polaków w kościele świętego ducha, wilno, 5 września 1993 r.

„rytojaus Lietuva ir LeNkija harmoNiNgai augs, jei jūs, 
kaip bažNyčios vaikai, asmeNiNiame ir visuomeNiNiame gyveNime 

semsitės Šviesos ir iŠmiNties iŠ evaNgeLijos:  jei visuomet ryžtiNgai 
ir tvirtai seksite kristumi”.

kalba Lietuvos lenkams Šventosios dvasios bažnyčioje, vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d.

Jan Paweł II w Wilnie, 5 września 1993 r. Fot. LASKI DIFUSSION/EAST NEWS
Jonas Paulius II Vilniuje, 1993 m. rugsėjo 5 d., nuotr. LASKI DIFUSSION/EAST NEWS



aPostoł kazachstanu  
– PieLgrzym braterstwa i Pojednania  
– ks. władysław bukowiński
ks. władysław bukowiński (1904−1974), PoLski ksiądz katoLicki. 
Przez kiLkanaŚcie Lat był jedynym PieLgrzymującym misjonarzem 
Po terytorium dzisiejszego kazachstanu. Przebywał (z Przerwami) 
w sowieckiej niewoLi w Latach 1940–1961. miał możLiwoŚć Powrotu 
do PoLski, aLe zdecydował się Pracować daLej jako duszPasterz 
w karagandzie, aż do swojej Śmierci.

ksiądz bukowiński jest dLa mieszkańców azji i euroPy wschodniej 
znakiem heroicznej waLki o woLnoŚć człowieka. choć nie mógł 
Przywrócić więźniom gułagu woLnoŚci zewnętrznej, nie ustawał 
w wysiłkach, aby Prowadzić ich ku wewnętrznemu wyzwoLeniu. 

narzędziem jego Pracy było udzieLanie sakramentów Świętych, 
PoŚród których sakrament Pokuty i Pojednania traktował jako 
centraLny Punkt duchowej woLnoŚci.

„zdaje się, że Nie dałem się Nigdy zatruć 
NieNawiścią, a miłość Nieprzyjaciół  
Nie była samą tyLko piękNą teorią  
w mym życiu.” 
ks. władysław bukowiński

kunigas vLadisLovas bukovinskis 
- kazachstano aPaŠtaLas, broLybės 
bei santarvės PiLigrimas

Vladislovas Bukovinskis (1904-1974) - lenkų katalikų 
kunigas. Keletą metų jis buvo vienintelis misionierius, vykdęs 
piligriminę kelionę po šių dienų Kazachstano teritoriją. 
1940-1961 m. jis periodiškai atsidurdavo sovietų nelaisvėje. 
Jis turėjo galimybę grįžti į Lenkiją, tačiau nusprendė iki pat 
mirties dirbti kunigu Karagandoje.

Kunigas Vladislovas Bukovinskis yra Azijos ir Rytų 
Europos gyventojams didvyriškos kovos už žmogaus laisvę 
simbolis. Negalėdamas atkurti Gulago kalinių išorinės laisvės, 
jis netausojo jėgų vedant juos vidinio išlaisvinimo link.

Jo darbo įrankis - sakramentų teikimas, tarp kurių atgailos 
ir susitaikymo sakramentai, jo manymu, yra dvasinės 
laisvės pagrindai.

„Man atrodo, kad niekada neleidau sau apsinuodyti 
neapykanta, o mano priešų meilė buvo ne vien tik graži 
mano gyvenimo teorija“.

Pal. kun. Vladislovas Bukovinskis

W seminarium duchownym w Krakowie.  Władysław Bukowiński siedzi trzeci od prawej
Krokuvos seminarijoje. Vladislovas Bukovinskis sėdi trečias iš dešinės

Z gronem nauczycielskim w Łucku
Su mokytojų grupe Lucke

Katedra św. Piotra i Pawła w Łucku w czasach  
kiedy posługiwał w niej ks. Bukowiński (1936-1944)
Lucko Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra  
kun. Vladislovo Bukovinskio tarnystės joje metu (1936-1944)

Władysław Bukowiński. Zdjęcie z czasów studenckich
Vladislovas Bukovinskis. Studentiškų laikų nuotrauka



Ks. Władysław Bukowiński jako więzień łagru w Dżezkazganie. 1950 r.
Kun. Vladislovas Bukovinskis – Džezkazgano lagerio kalinys. 1950 m.

I Komunia św., Karaganda. Ok. 1957 r.
Pirmoji šv. Komunija, Karaganda. Apie 1957 m.

Modlitwa Polaków przy grobie ks. Bukowińskiego
Lenkų malda prie kunigo Vladislovo Bukovinskio kapo

kaLendarium życia bł. księdza 
władysława bukowińskiego

22 Xii 1904 władysław bukowiński rodzi się w berdyczowie  
jako syn cyPriana józefa bukowińskiego  
oraz jadwigi sciPio deL camPo

1920 rodzina bukowińskich Przenosi się do Święcicy  
w woj. sandomierskim

1921–1926 studia Prawnicze na uniwersytecie jagieLLońskim 
w krakowie

1926 wstąPienie do seminarium duchownego w krakowie

1931 Święcenia kaPłańskie

1931–1935 Praca katechety w gimnazjum Św. teresy w rabce 
1935–1936 wikariat w suchej beskidzkiej

1936 wyjazd ks. bukowińskiego do łucka,  
wykłady w seminarium

1940 Pierwsze aresztowanie Przez nkwd,  
ks. bukowiński cudem unika rozstrzeLania  
Przez sowietów

1945 Ponowne aresztowanie, ks. bukowiński Przebywa 
m.in. w łagrach w bakał w obwodzie czeLabińskim 
i dżezkazganie w obwodzie karagandyjskim

1954  zesłanie do karagandy 
1955  ks. bukowiński dobrowoLnie Przyjmuje 

obywateLstwo radzieckie, aby PoŚwięcić się Pracy 
duszPasterskiej na terenie zsrr

1958  trzecie aresztowanie oraz zesłanie do łagrów 
w czunie i sosnówce w obwodzie irkuckim, 
Po odbyciu kary ks. bukowiński Powraca  
do karagandy

1965 wizyta w PoLsce

1967–1968  ostatnia Podróż misyjna – do tadżykistanu

3 Xii 1974  ks. bukowiński umiera w karagandzie

11 iX 2016  ks. bukowiński zostaje ogłoszony błogosławionym 
koŚcioła katoLickiego

PaL. kun. vLadisLovo bukovinskio 
gyvenimo kaLendorius

1904 m. gruodžio 22 d.  vLadisLovas bukovinskis gimė berdyčove, 
kiPrijono józefo bukovinskio ir jadvygos 
sciPio deL camPo Šeimoje;

1920 m.  bukovinskių Šeima PersikėLė į sviecica 
(Święcica) sandomiežo vaivadijoje;

1921-1926 m.  teisės studijos krokuvoje, 
jogaiLos universitete;

1926 m.  vLadisLovas bukovinskis įstojo į krokuvos 
seminariją; 1931 m. vLadisLovas 
bukovinskis įŠventintas kunigu;

1931-1935 m.  kunigas dirbo katachetu rabkos miesto 
Šv. teresės vidurinėje mokykLoje;

1935-1936 m.  vikariatas sucha beskidzka mieste;
1936 m.  kunigo vLadisLovo bukovinskio iŠvykimas  

į Lucką, Paskaitos seminarijoje;
1940 m.  Pirmas nkvd areŠtas. kunigas 

vLadisLovas bukovinskis tik Per stebukLą 
iŠvengia sovietų suŠaudymo;

1945 m.  suimtas antrą kartą. kunigas vLadisLovas 
bukovinskis kaLėjo bakaL (čeLiabinsko 
sritis) ir džezkazgano (karagandos sritis) 
Lageriuose;

1954 m.  iŠtremtas į karagandą;
1955 m.  vLadisLovas bukovinskis, norėdamas 

tęsti Šventiko darbą ssrs teritorijoje, 
savanoriŠkai Priėmė sovietų 
sąjungos PiLietybę;

1958 m.  areŠtuotas trečią kartą. iŠtremtas 
į Lagerius čuna ir sosnovka irkutsko 
srityje. atLikęs bausmę kunigas 
vLadisLovas bukovinskis sugrįžta 
į karagandą;

1965 m.  vizitas į Lenkiją;
1967-1968 m.  Paskutinė misionieriŠka keLionė 

į tadžikistaną;
1974 m. gruodžio 3 d.  kunigas vLadisLovas bukovinskis 

mirė karagandoje;
2016 m. rugsėjo 11 d.  kataLikų bažnyčia PaskeLbė kunigą 

vLadisLovą bukovinskį PaLaimintuoju;


