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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.

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

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.

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

Jan Paweł II na Litwie,
4-8 września 1993 r.

Jonas Paulius II Lietuvoje,
1993 m. rugsėjo 4-8 d.

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

1993 m. Rugsėjo 4 d.
• pasitikimas Vilniaus oro uoste
• dvasininkams skirta Popiežiaus kalba, pasakyta
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo

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

•

arkikatedroje bazilikoje

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
rožinio malda

Wolność i tożsamość –
600 lat chrztu Litwy
Początek lat dziewięćdziesiątych

Litwy
nowym rozdziałem w historii wyzwolonego narodu.
Jan Paweł II przybywa do tego kraju, mając w pamięci
trudne lata przemian politycznych. Cały naród
jest dla

dojrzewa do wolności po latach radzieckiej okupacji

oraz systemowej ateizacji. Dlatego właśnie głównym
celem pielgrzymki

Papieża

o chrześcijańskiej tożsamości

jest przypomnienie

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

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

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

„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.

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

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.

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

„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.

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

„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 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

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

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.
się modlitwa na

Kryžių kelias

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)

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

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

„(...) 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.

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.
W edług O jca Ś więtego kluczową rolę
w tej rzeczywistości odgrywają intelektualiści.
Upadek ideologii komunistycznej staje się bowiem

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

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.

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

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

„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

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.
cennych dla

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

Pašaukti bendradarbiauti

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

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

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

Europos integracijos proceso.

„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.

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

„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.

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

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

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

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.

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)

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

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,
1940
1945
1954
1955
1958

wykłady w seminarium
pierwsze aresztowanie przez
ks.

Bukowiński cudem unika rozstrzelania
przez Sowietów
ponowne aresztowanie, ks. Bukowiński przebywa
m.in. w łagrach w Bakał w obwodzie czelabińskim
i Dżezkazganie w obwodzie karagandyjskim
zesłanie do Karagandy
ks. Bukowiński dobrowolnie przyjmuje
obywatelstwo radzieckie, aby poświęcić się pracy
duszpasterskiej na terenie ZSRR
trzecie aresztowanie oraz zesłanie do łagrów

Czunie i Sosnówce w obwodzie irkuckim,
po odbyciu kary ks. Bukowiński powraca
do Karagandy
wizyta w Polsce
ostatnia podróż misyjna – do Tadżykistanu
ks. Bukowiński umiera w Karagandzie
ks. Bukowiński zostaje ogłoszony błogosławionym
Kościoła katolickiego
w

1965
1967–1968
3 XII 1974
11 IX 2016

NKWD,

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

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

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;

