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Od roku 2011 obchodzimy w naszej Ojczyźnie w dniu 1 marca Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Ich losy należy ciągle przypominać i poddawać narodowej refleksji, a zwłaszcza 

otoczyć modlitwą. Pośród wielu walczących o wolną i niepodległą Polskę szczególnie bliskie nam są 

losy naszych rodaków, pochodzących z tych ziem. Wśród nich przywołujemy pamięć o pochodzącym ze 

Starej Wsi kapelanie i członku Armii Krajowej, księdzu Ignacym Zoniu. 

Pamiętamy, że nasza Ojczyzna, II Rzeczpospolita, nie zginęła raptownie wraz z wejściem wojsk 

niemieckich i sowieckich w jej granice we wrześniu 1939 roku. Agonia instytucji państwa polskiego oraz 

ich długie zanikanie z przestrzeni międzynarodowej i krajowej trwało aż do 1956 roku. A Żołnierze 

Wyklęci, już po zakończeniu wojny, nie pogodzili się z faktami i stanęli do nierównej walki o Polskę 

wolną i suwerenną. Za sam fakt walki o wolną Polskę byli sądzeni za czasów stalinowskich przez polskie 

sądy. To na nich popełniano „kainowe zbrodnie", które były grzechami wołającymi o pomstę do nieba, 

tym bardziej, że ludzka sprawiedliwość okazywała się zawodna. 

* Pozostawiając Bogu samemu sąd i karę, z perspektywy czasu stawiamy pytanie: dlaczego tak się 

dzieje, że ludzie ludziom gotują taki los? Dlaczego Polacy Polakom zgotowali taki los? Jak wielkie 

musiało być zaślepienie, by nienawiść zawiodła ich aż do zbrodni bratobójczych. Po tamtych bolesnych 

doświadczeniach uprawnione jest pytanie: do czego zdolny jest człowiek wprzęgnięty bezmyślnie w 

służbę ideologii? Historia uczy, że taki człowiek zdolny jest do wszystkiego. A owo „wszystko" zaczyna 

się od odrzucenia Boga! Oba systemy totalitarne XX wieku walkę z człowiekiem rozpoczęły od walki z 

religią, z Bogiem i Kościołem. 

Odchodzą ostatni bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń. Lecz pomimo zacierających się w 

pamięci wspomnieć, a także celowego nieraz przemilczania tych faktów w historii, na nas wszystkich 

spoczywa obowiązek kultywowania żywej pamięci o tym bolesnym rozdziale naszych narodowych 

dziejów i o ludziach, wobec których mamy ciągle do spłacenia dług wdzięczności. 

 

Sw. Jan Paweł II, stając po raz pierwszy jako papież na polskiej ziemi, powiedział na Placu Zwycięstwa, 

po modlitwie przy Grobie Nieznanego Żołnierza: „Przyklękam przy tym Grobie, aby oddać cześć 

każdemu ziarnu, które padając i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi 

żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach. Czy to będzie ziarno 

ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła ". 

Dziękujmy Bogu za dar wolności i niepodległości naszej Ojczyzny i prosimy, aby nigdy w swojej historii 

nie musiała już nosić kajdan niewoli zewnętrznej i wewnętrznej. Pamięć zaś o „mężach sławnych, którzy 
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przez pokolenia byli wychwalani i stali się dumą swych czasów; mężach pobożnych, których czyny nie 

zostały zapomniane", niech zobowiązuje nas do troski, by nie zmarnować tej niezwykle ważnej dla 

naszego narodu lekcji historii, a także by nie zmarnotrawić skarbu tradycji narodowej, bogactwa wiary i 

pobożności całych pokoleń naszych rodaków. 

 

Wszystkim zebranym na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych udzielam 

pasterskiego błogosławieństwa. 
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