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„NIGDY WIĘCEJ WOJNY! TO POKÓJ, POKÓJ MUSI KIEROWAĆ 
LOSAMI NARODÓW I CAŁEJ LUDZKOŚCI”  ŚW. JAN PAWEŁ II

DROGA KRZYŻOWA NARODU POLSKIEGO UPAMIĘTNIA ZAŁOŻONY 
W TYM MIEJSCU PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA OBÓZ 
JENIECKI DLA ŻOŁNIERZY POLSKICH WALCZĄCYCH W 1939 R. 

W BITWIE NAD BZURĄ. 
W PIERWSZYCH MIESIĄCACH WOJNY PRZEBYWAŁO 
W NIM WRAZ Z CYWILAMI OK. 15 TYS. OSÓB. POMNIK TEN 
UPAMIĘTNIA ICH CIERPIENIA ORAZ OFIARĘ ŻYCIA I NADZIEJĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA. JEST TAKŻE HOŁDEM DLA ÓWCZESNEGO 
PROBOSZCZA KS. WACŁAWA ZIENKOWSKIEGO I PARAFIAN, 

KTÓRZY Z NARAŻANIEM ŻYCIA NIEŚLI POMOC JEŃCOM.
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Polski Krzyż

Rozpoczynając Drogę Krzyżową Narodu Polskiego w miejscu, w którym 
w 1939 r. niemieccy oprawcy urządzili obóz dla tysięcy Żołnierzy Września 
walczących nad Bzurą, stajemy przed Polskim Krzyżem. Jako wstęp do naszej 
refleksji niech posłużą słowa wypowiedziane przez Papieża-Polaka w czasie 
Mszy św. odprawionej w Skoczowie 22 maja 1995 roku. 

„Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa! Stat crux dum volvitur orbis [Krzyż 
trwa, choć zmienia się świat]. Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trud-
nych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu 
ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim Krzyż Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Nikt tak jak męczennicy nie zgłębił tajemnicy Chrystu-
sowego krzyża. W ich życiu tajemnica Krzyża i jego moc objawia się w spo-
sób szczególnie czytelny dla każdego człowieka….. Na naszej polskiej ziemi 
krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, 
która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. 
W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do 
przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim – w Chrystu-
sowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! 
Czy można o tym nie pamiętać?! (…) Czy można odrzucić Chrystusa i wszyst-
ko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest 
wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: 
nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego »wolno«? Jaki ar-
gument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu 
i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć »nie« 
temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę 
naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. (…) Na tym wielkim wirażu ojczy-
stej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież – 
wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego 
krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście Krzyż Chrystusa na nowo, 
w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. Jan Sarkan-
der i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność 
za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin 
i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go! Mówi bowiem 
Apostoł: Przechowujemy (…) ten skarb w naczyniach glinianych. Chrystus cze-
ka na naszą odpowiedź… Jaką odpowiedź da Chrystusowi Polska dzisiaj?… 
(…) Oto słowa pieśni wielkopostnej: Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam, 
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklę-

kam, Bo na tym krzyżu Boga mego widzę…”
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Stacja I: Jezus na śmierć skazany
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„Piłat zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem 
w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». 
Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżo-
wano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie 
zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch 
i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś wydał na ukrzyżowanie”.

Drogę Krzyżową Narodu Polskiego rozpoczynamy od daty: 997 r. 
Śmierć świętego Wojciecha.

W 966 r. Polska przyjęła chrzest. Książę Mieszko wraz z małżonką Do-
brawą rozpoczęli drogę ewangelizowania narodu, która trwa do dzisiaj. 
Zaczęto budować kościoły, klasztory, szkoły przy parafiach i szpitale. 
Krzyż stał się znakiem jednoczącym naród. Był także znakiem sprzeci-
wu i wymagał odwagi a nawet męczeństwa. Stąd od samego początku 
nie brakowało tych, którzy za wiarę w Chrystusa stanęli jak On przed 
sądem i zostali skazani na śmierć. W 30 lat po chrzcie Narodu takie 
świadectwo złożył biskup Wojciech – główny patron Polski. Kolejnymi 
męczennikami było pięciu Braci Polskich, św. Stanisław- biskup i inni, 
często bezimienni. Historia naszej Ojczyzny jest okupiona krwią mę-
czenników, także tych z naszych czasów: bł. ks. Jerzego Popiełuszki czy 
rawskiego proboszcza z czasów II wojny światowej, ks. Wacława Zien-
kowskiego. Oby ta krew męczenników wydała dobry owoc także i w na-
szym życiu. Nie bądźmy tymi, którzy skazują innych, ale krocząc drogą 
wiary, nadziei i miłości bądźmy świadkami Jezusa, który podjął krzyż, 
aby nas zbawić.

Prosimy Cię Chryste, aby już nigdy nie dotykały naszej Ojczyzny nie-
sprawiedliwe wyroki. Prosimy Cię także, abyśmy nigdy nie stali w tłu-
mie wołającym: „Uwolnij Barabasza”. Abyśmy też nigdy nie ferowali na 
bliźnich krzywdzących i nieuczciwych wyroków.
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Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
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„Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Je-
śli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!»”

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego przy tej stacji widnieje data: 
1138–1320 Podział Polski na dzielnice.

W 1138 r. zapisem testamentalnym król Bolesław Krzywousty podzielił 
Królestwo pomiędzy swoich synów. W państwie rozpoczęły się kłótnie 
i wewnętrzne wojny. Dopiero po ponad 180 latach okres podziału na 
dzielnice zakończył Władysław Łokietek.

Wielki ból sprawiają wszelkie podziały, w Ojczyźnie, w naszych rodzi-
nach i w Kościele. Ostatecznie prowadzą one zawsze do wojen, niepo-
rozumień. W naszej historii nigdy ich nie brakowało. Ambicje, chęć do-
minacji to grzechy, którym ulegało i nadal ulega wielu. A tymczasem 
Jezus zaprasza nas do jedności. Wiemy dobrze, jak bardzo nam jej bra-
kuje. Trzeba nieraz wziąć nie tylko swój krzyż, aby zbudować pomyślną 
przyszłość dla naszej Ojczyzny dla dobra naszych braci i sióstr, dzieci 
i wnuków, dla przyszłych pokoleń.

Prosimy Cię Chryste, pozwól nam brać krzyże dnia codziennego z god-
nością i kroczyć Twym śladem z pokorą. Naucz nas przyjmować i zno-
sić cierpienia, byśmy pamiętali, że niczym są one wobec Twej Golgoty 
i Golgoty tylu pokoleń polskich męczenników za wiarę i wolność. 

https://bliskopolski.pl/leksykon/podzial/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wladyslaw-lokietek/
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Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem
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„On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy 
Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego”.

Droga Krzyżowa Narodu Polskiego prowadzi nas do kolejnej stacji 
z datą: 1327 Początek wojen z Krzyżakami.

Gdy Książę Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków na naszą ziemię, 
miał dobrą intencję, aby nawracać pogan. Jakże się przeliczył. Wkrótce 
ten rycerski zakon urósł w siłę i przez kolejne wieki zagrażał Rzeczpo-
spolitej. Jak często dobre zamiary kończą się upadkiem! Polacy upadali 
pod ciężarem krzyża historii wielokrotnie. Ale biorąc przykład Chry-
stusa, powstawaliśmy z upadku, aby iść dalej, choć ciężar krzyża nie 
zmniejszał się. Mówił Ojciec św. Jan Paweł II, że każdy upadek i klęskę 
potrafiliśmy godnie znieść, bo „Słowo Ojczyzna posiada dla nas zna-
czenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego zdaje się nie znają inne 
narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak 
nasz Naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń”. 

Prosimy Cię Chryste, naucz nas powstawać z każdego upadku i poni-
żenia. Prosimy Cię, abyśmy godnie szli przez życie i z godnością dzieci 
Bożych podnosili się, gdy ciężar trosk i trudów przygniata nas do ziemi.
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Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
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„Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten prze-
znaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu»”.

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego spotykamy datę: 1382  
Obraz Czarnej Madonny na Jasnej Górze.

Gdy Książę Władysław Opolczyk w 1382 r. na wzgórzu koło Starej Czę-
stochowy ufundował sprowadzonym z Węgier paulinom klasztor i ofia-
rował im obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, nie pomyślał, 
że rozpoczyna niezwykłą historię obecności Matki na Polskiej ziemi. 
Maryja była z nami zawsze na polskiej Golgocie. Czuwała nad polskim 
rycerzem spod Kircholmu, Kłuszyna i Wiednia, była z żołnierzami pol-
skimi, gdy w Jej święto na przedpolach Warszawy walczyli o świat war-
tości chrześcijańskich w 1920 r., tuliła przestrzelone czaszki oficerów 
z dołów śmierci Katynia, Ostaszkowa, Miednoje… W ciemnościach woj-
ny niemiecki Generalny Gubernator Hans Frank musiał przyznać: „Gdy 
wszystkie światła zgasły dla Polski, to wtedy pozostał Kościół i Święta 
z Częstochowy”.

Prosimy Cię Maryjo, bądź z nami każdego dnia. Chcemy stale powtarzać 
Ci śluby króla Jana Kazimierza wypowiedziane w katedrze lwowskiej 
w 1656 r., gdzie uczynił Cię Królową Korony Polskiej. Bądź Królową na-
szych serc, naszych pragnień, naszych marzeń i codzienności. 
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Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż 
Jezusowi
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„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem”.

Rozważając Drogę Krzyżową Narodu Polskiego dochodzimy do stacji 
z datą: 1596 Unia brzeska.

Zawarcie w 1596 r. w Brześciu Litewskim unii pomiędzy Kościołem ka-
tolickim a Kościołem prawosławnym z terenów ówczesnej Rzeczpospo-
litej było jedną z najważniejszych prób odbudowy jedności Kościoła po 
rozłamie, jaki nastąpił w 1054 r. Budowanie jedności w Kościele, Oj-
czyźnie czy rodzinie nie jest proste, „szatan bowiem jak lew ryczący 
krąży, aby nas pożreć”. Na przestrzeni wieków jakże wielu naszych ro-
daków podjęło jednak ten trud i stało się Szymonem z Cyreny, poma-
gając bliźnim, oddając za nich nawet życie. Ojciec Maksymilian Maria 
Kolbe dobrowolnie oddał życie w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz za jednego ze współwięźniów. Nasz proboszcz ks. Wacław 
Zienkowski, pomimo możliwości uwolnienia zdecydowanie powiedział 
esesmanowi: „Tam gdzie owce, tam i pasterz” i poszedł ze swoimi para-
fianami do obozu w Sachsenhausen, gdzie wkrótce zginął.
Tak łatwo nam użalać się nad grzesznością bliźnich, gorszyć się ich zły-
mi postępkami, a tak trudno przyjąć prawdę o sobie, że jesteśmy zdolni 
do jeszcze większych grzechów. Dlatego trzeba rozpocząć trud pojedna-
nia, nie słowem, ale przykładem Szymona z Cyreny.

Prosimy Cię Chryste, pomóż nam dawać zawsze świadectwo człowie-
czeństwa i ofiarności. Pomóż nam służyć bezinteresownie bliźnim, 
współobywatelom i wspólnocie, jaką jest nasz naród.



14

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi
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„Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, 
by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, 
oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzo-
ny tak, iż mieliśmy Go za nic”.

Kolejna stacja Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego zatrzymuje naszą 
refleksję przy datach: 1655–1660 Potop szwedzki.

Wolny naród składa się z wolnych ludzi. Naród zniewolony nałogami 
i wewnętrzną słabością łatwy jest do politycznego zniewolenia. Dosko-
nale zrozumiał to król szwedzki Gustaw, którego wojsko niczym potop 
zalało w 1655 r. polską ziemię. Prawowity król musiał uciekać za grani-
cę, szerzyła się zdrada, ale nie zabrakło tych, którzy jak Weronika otarli 
twarz. Podjęli walkę, podjęli obronę Częstochowy. Król Jan Kazimierz 
powrócił, w cierpieniu rodziła się nadzieja, że można zwyciężyć. Trzeba 
tylko umieć i chcieć ocierać twarz cierpiącym. Trzeba chcieć poświęcać 
się dla innych.
Można dzisiaj usłyszeć pytanie: czy warto się poświęcać za Polskę? Bo 
czy warto ryzykować życie w obronie francuskiego Carrefoura, portu-
galskiej Biedronki i niemieckich montowni Volkswagena? Albo w obro-
nie krajowych oligarchów i ich fortun, często zdobytych nieuczciwie? 
Dlatego w trosce o wolność, która jest nam zadana, nie mniej ważne od 
inwestycji w lotnictwo, marynarkę wojenną, artylerię i czołgi wydaje 
się to wszystko, co służy przywracaniu Polakom dumy z naszej historii, 
kultury i wiary, która współtworzy nasze ponadtysiącletnie dziedzic-
two.

Prosimy Cię Chryste, abyśmy byli pomocni dla innych. Abyśmy dostrze-
gali cierpienia tych, którzy są obok nas. Abyśmy umieli ofiarować swój 
czas i chęć pomocy tym, którzy jej potrzebują. 
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Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem
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„Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! 
Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zabity na 
śmierć […] Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem”.

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego przy tej stacji widnieje data: 
1665 Rokosz Lubomirskiego.

Gdy hetman Jerzy Lubomirski zawiązał konfederację przeciwko pla-
nom przeprowadzenia reform państwa podjętym przez króla Jana Ka-
zimierza, nad Rzeczpospolitą zawisła groźba wojny domowej. Nie ma 
nic gorszego od tego, gdy brat zabija brata, gdy ktoś dla obrony swoich 
interesów zdradliwie za granicą szuka sprzymierzeńców. Po miesiącach 
walk podjęto pokojowe rozmowy. Odbywały się one także w budynku 
naszego Kolegium pojezuickiego, tuż obok. Zakończyły się ostatecznie 
pojednaniem, ale już zapowiadały przyszłe zdrady i knowania. „Nierzą-
dem Polska stoi” – pisał słynny wówczas poeta, moralista i satyryk Wa-
cław Potocki. Zaś żyjący nieco wcześniej ks. Piotr Skarga w Kazaniach 
sejmowych ostrzegał: „Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich 
nas niesie, wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, 
gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się 
o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszytkim, 
co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy”. 
Niestety, nie chciano go wtedy słuchać, tym bardziej, że w XVII wieku 
Rzeczpospolita była jeszcze potężnym europejskim państwem i pierw-
sze objawy jej wewnętrznych słabości dopiero zaczynały się ujawniać. 
Rokosz Lubomirskiego to symbol prywaty, myślenia tylko o sobie, to 
kolejny krok, który doprowadzi w przyszłości do rozbiorów Rzeczpo-
spolitej.

Prosimy Cię Chryste, pomóż nam powstać godnie z każdego upadku. 
Prosimy Cię, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją pomoc. 
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Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty
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„A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad 
Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płacz-
cie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem 
przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie ro-
dziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na 
nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, 
cóż się stanie z suchym?»”.

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego dochodzimy do stacji z dra-
matycznymi datami: 1772–1793–1795 Rozbiory Polski.

I przyszedł czas rozbiorów. Nie pomogły przestrogi ani podejmowane 
próby reform. Prywata i inne grzechy narodowe zwyciężyły. Nie po-
mogła „majowa jutrzenka”, Ojczyzna została trzykrotnie rozdarta na 
strzępy. Pozostał płacz. Upadek był ciężki, a droga męki długa jeszcze 
i daleka, jak pisał później Słowacki: „gdy szaty matki naszej na troje 
pocięto, to wielu zdrajców przedzierzgnięto i skalano, a wszystkich nas 
łańcuchem z trupem powiązano”. Zaś po wiekach kardynał Karol Woj-
tyła podał przyczynę upadku: „Osądziła złotą wolność niewola”.
Na polskiej Golgocie w okresie rozbiorów szczególną rolę pełniły pol-
skie kobiety. Matki, siostry, żony, córki dawały niezwykłe dowody miło-
ści, solidarności i heroizmu. „Matki, żony w mrocznych izbach, wyszy-
wały na sztandarach hasło „Honor i Ojczyzna” i ruszała w pole wiara 
– śpiewaliśmy w krzepiącej ducha pieśni „Żeby Polska była Polską”. 
Ale ich rola nie ograniczała się jedynie do współczucia i pomocy czy do 
gestów solidarności, których symbolami stały się XIX-wieczna czarna 
sukienka i krzyż z orłem noszony na czarnym łańcuszku. One ocaliły 
ducha narodu, gdy przyszło im samotnie wychowywać godnych następ-
ców poległych i pomordowanych. One – jak Matki Sybiraczki i matki 
w obozach zagłady – potrafiły ostatni kęs chleba oddać dzieciom, aby 
przeżyły. Bo wiedziały, że dzięki takiemu poświęceniu przetrwa nasz 
naród. I to one – jak Danuta Siedzikówna „Inka”, żołnierz niezłomny – 
potrafiły zawsze „zachować się jak trzeba”.

Prosimy Cię Chryste, błogosław polskim kobietom. Niech bronią życia 
i wiary. Dzięki nim przetrwała zniewolona Polska. Dzięki nim będzie 
trwała przez kolejne wieki. 
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Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża
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„On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań 
chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscy-
śmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan 
zwalił na Niego winy nas wszystkich”.

Przy tej stacji Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego widnieją pamięt-
ne daty: 1794–1830–1863 Powstania narodowe.

Insurekcja kościuszkowska, a potem kolejne powstania: listo-
padowe i styczniowe były protestem polskiego narodu prze-
ciwko zaborcom, którzy nie poprzestali na włączeniu ziem  
I Rzeczypospolitej do ich państw. Oni dążyli przede wszystkim do pod-
porządkowania sobie ducha Polaków. Klęski kolejnych powstań naro-
dowych jeszcze bardziej nasilały ich walkę z polskością. Zaborcy po-
przez najrozmaitsze a zarazem bardzo dotkliwe dla Polaków przepisy, 
nakazy i zakazy chcieli skrępować, a następnie całkowicie wyelimino-
wać jego wszelki rozwój duchowy i materialny. Ostatecznie chodziło 
przede wszystkim o to, aby jak najszybciej doprowadzić do zniknięcia 
narodu polskiego – z całą jego historią, kulturą, cywilizacją i językiem. 
A ponieważ ostoją polskości we wszystkich trzech zaborach był Kościół 
katolicki, stał się on przedmiotem bolesnych prześladowań.
Jeszcze przed rozbiorami symbolem odrzucenia wszelkich form kolabo-
racji z zaborcami stali się Konfederaci barscy, śpiewający pieśń:
„Nigdy z królami nie będziem w aljansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa my na ordynansach –
Słudzy Maryi!(...)
Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce.
Wszak póki On był z naszymi ojcami.
Byli zwycięzcę!(…)

Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki On z nami, całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą, ani ulękną.
Nie złamie nas głód ni żaden frasunek.
Ani zhołdują żadne świata hołdy.
Bo na Chrystusa my poszli werbunek.
Na Jego żołdy”.

Te słowa dawały Polakom natchnienie do walki. Pobudzały do narodo-
wych powstań przeciwko zaborcom i chociaż kończyły się one upad-
kiem, to ostatecznie pozwoliły Narodowi przetrwać okres niewoli.

Prosimy Cię Chryste, pomagaj nam w chwilach zwątpienia. Niech Duch 
Święty daje nam zawsze nadzieję. Trzeba wierzyć wbrew nadziei, jak 
napisała Maria Konopnicka w słynnym wierszu „Contra spem spero”. 
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Stacja X: Jezus z szat obnażony
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„Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na 
cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika 
zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu”.

Droga Krzyżowa Narodu Polskiego doprowadziła nas do kolejnej sta-
cji, na której są daty: 1914–1918 I wojna światowa.

Wielkie mocarstwa europejskie zjednoczyły się, aby zniewolić Polskę. 
Każde z nich miało jednak swoje ambicje, interesy, pragnienia dalszych 
podbojów, bycia imperium. To wszystko sprawiło, że w1914 r. wybuchła 
straszliwa wojna światowa, która pochłonęła 15 milionów ofiar, w tym aż 
5 milionów cywilów Ten pierwszy w wymiarze światowym konflikt obna-
żył próżność władców tego świata, którzy chcieli budować przyszłość nie 
na chrześcijaństwie, ale na szatańskim grzechu pychy i żądzy władzy. Ta 
wojna obnażyła prawdę o tych wszystkich demokratach i piewcach wol-
ności, którzy ostatecznie zniewalali całe narody i niszczyli wiarę ludu.
Z woli państw zaborczych Polska nie miała prawa odzyskać już nigdy 
swej niepodległości. Ale na przekór ówczesnym wielkim tego świa-
ta wojna światowa dała Polakom nadzieję, że wkrótce z Bożą pomocą, 
nastąpi upragniona chwila odzyskania niepodległości. Świadkiem tej 
wielkiej nadziei Polaków była św. Urszula Ledóchowska. Podczas odczy-
tu wygłoszonego w Kopenhadze w 1916 roku z ogromną i poruszającą 
słuchaczy żarliwością serca mówiła: „Tak, ty jesteś nieśmiertelny, kraju 
moich przodków, Ojczyzno ukochana, Polsko moja! Nieśmiertelna przez 
twą odwieczną sławę, nieśmiertelna prze twoją sztukę i literaturę, która 
nie może być wymazana z pamięci narodów; nieśmiertelna przez mi-
łość Ojczyzny, która żyje w sercach twych dzieci i która nie ma równej, 
śmiem to powiedzieć z czołem wzniesionym, ze szlachetną dumą! (…) 
Jesteś nieśmiertelna, o moja Polsko, gdyż żyjesz w sercach swych dzieci. 
My cierpimy, umieramy, ale przez śmierć idzie się ku zmartwychwsta-
niu. My umrzemy, ale ty zmartwychwstaniesz! Mimo naszych dzisiej-
szych cierpień, mimo agonii – patrz, twoje dzieci z miłością cię otaczają 
i śpiewają z nadzieją w sercu: «Jeszcze Polska nie zginęła!»”.

Prosimy Cię Chryste, pomagaj nam zachować godność, nawet wtedy, 
gdy wszyscy z nas szydzą. Prosimy Cię, pomagaj nam, abyśmy nigdy 
z nikogo nie szydzili i nie odzierali nikogo z ludzkiej godności. 
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Stacja XI: Jezus do krzyża przybity
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„Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyń-
ców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: 
«Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»”.

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego przy tej stacji widnieje data: 
1920 Wojna z bolszewikami. 

Zmartwychwstała Ojczyzna na samym początku stanęła wobec nowego 
zagrożenia – swoją rewolucję bolszewicy po trupie Polski chcieli zanieść 
na Zachód. Polska miała znowu zostać przybita do krzyża. W 1920 r. 
15 sierpnia stoczono przełomową bitwę, uznaną za 18. najważniejszą 
w historii świata. Nazwana została cudem nad Wisłą, gdyż widziano 
na niebie Maryję ochraniająca płaszczem Warszawę i cały kraj. Cudem 
był też strategiczny kunszt Marszałka Piłsudskiego oraz bohaterstwo 
polskiego żołnierza i zwykłych obywateli. Ten cud był również owocem 
modlitwy, która zjednoczyła Polaków jak Polska była długa i szeroka 
przy Krzyżu Zbawiciela. Jeden z bohaterów tej bitwy- Ksiądz Ignacy 
Skorupko stał się symbolem kapłanów, którzy ze znakiem krzyża szli ze 
swoim ludem, aby bronić, rozgrzeszać i pocieszać.

Prosimy Cię Chryste, dawaj siłę polskim kapłanom, zakonnikom, sio-
strom zakonnym. Dzięki nim przetrwaliśmy najtrudniejsze chwile 
w naszych dziejach. Daj im moc, aby ewangelizowali nasz naród, dzięki 
czemu będzie stał przy Tobie i Twym krzyżu.
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Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu
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„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez śro-
dek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powie-
rzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co 
się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był 
sprawiedliwy»”.

Idziemy Drogą Krzyżową Narodu Polskiego do stacji z datą: 1939 
Tragiczny wrzesień.

Po dwudziestu latach wolności przyszedł dzień 1 września 1939 r. 
a z nim śmierć, cierpienie i łzy. Przed naszym kościołem 10 września 
Niemcy zabili wiele osób, utworzyli obóz jeniecki na terenie ogrodu pa-
rafialnego, wywieźli do obozu naszych parafian i proboszcza. Tragiczny 
wrzesień rozpoczął ponad pięcioletnią gehennę naszej Ojczyzny. Niem-
cy, a na wschodzie sowieci, rozpoczęli eksterminację polskiej ludności, 
powstawały getta, obozy koncentracyjne i syberyjskie łagry. II wojna 
światowa była największym konfliktem militarnym w historii świata. 
Sześć lat zbrojnych działań objęło swym zasięgiem prawie całą Europę, 
Azję Południowo-Wschodnią, Afrykę Północną, część Bliskiego Wscho-
du i wszystkie oceany. Pochłonęła około 60 mln ofiar: żołnierzy i cy-
wilów. Wśród nich znalazło się też 6 milionów obywateli Polski, w tym 
bardzo wielu Żydów. Katyń i Auschwitz stały się miejscami, w których 
umierał Jezus w drugim człowieku.
Doprawdy, „ludzie ludziom zgotowali ten los”, a świat od 1939 r. stał się 
areną wstrząsającego dramatu. Podczas tamtej wojny człowiek zaprze-
czył swojemu obrazowi i podobieństwu. Ale nie wszyscy... Podejmujesz 
trud szukania dobra w świecie? Wybierasz rozpacz czy nadzieję, apatię 
czy zmaganie, niechęć czy wiarę? Nigdy więcej wojny, nigdy zabijania 
słowem lub czynem!

Prosimy Cię ukrzyżowany Chryste, daj wieczne zbawienie wszystkim 
polskim męczennikom. Chcemy Chryste powtarzać „Litanię narodu 
i pielgrzymstwa polskiego”: „Przez krew wszystkich żołnierzy pole-
głych w wojnie za Wiarę i Wolność - Wybaw nas, Panie.
Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i piel-
grzymów polskich - Wybaw nas, Panie”.
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Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża
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„Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy 
przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat ze-
zwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, któ-
ry po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów 
mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna 
razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania”.

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego przy tej stacji widnieje data:
1945 Koniec II wojny światowej.

Na świecie zapanowała radość – koniec wojny! Świat został zdjęty 
z krzyża. Niestety, na polskiej Golgocie nie wszyscy mogli doświadczyć 
tej radości. Jakże często chowano pośpiesznie ciała żołnierskie w le-
śnych partyzanckich mogiłach, nad którymi stawiano krzyż, który z cza-
sem „nie pamięta już, kto pod nim śpi”. Jakże często oprawcy wrzucali 
ciała do dołów z gaszonym wapnem, by „nikt się nie dowiedział, by nikt 
się nie domyślił”. Nie zawsze mogli spocząć w ukochanej polskiej ziemi, 
podobnie jak ci spod Monte Cassino, Narwiku, Tobruku, Lenino… Ale 
zawsze, tak jak wtedy na jerozolimskiej Golgocie, była z nimi Matka – 
Maryja. Wychodziła na spotkanie z nimi i przytulała do serca, jak ciało 
swego umęczonego syna. Polska Pieta.

Prosimy Cię Chryste, pomagaj nam w chwilach zwątpienia. Niech Duch 
Święty daje nam zawsze nadzieję. Nawet wtedy, gdy po ludzku rzecz 
ujmując, tej nadziei nie ma. 
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Stacja XIV: Jezus do grobu złożony
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„A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, 
w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski 
dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu”.

Droga Krzyżowa Narodu Polskiego i kolejna stacja a na niej daty: 
1946 –1989 W okowach komunizmu.

Ileż razy składano Polskę do grobu. Ileż razy stawiano przed tym grobem silne 
warty, by nigdy z mogiły nie wyszła. Naród jednak pamiętał o słowach jednego 
z ojców naszej niepodległości Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężo-
nym i nie ulec – to zwycięstwo!”. Dlatego nie zabrakło w tym czasie Żołnie-
rzy Niezłomnych. Jeden z nich, pułkownik Łukasz Ciepliński przed śmiercią 
napisał w więzieniu gryps do żony i synka: „Odbiorą mi tylko życie. A to nie 
najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, 
jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i spra-
wiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwy-
cięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie 
przywrócona”. W okowach komunizmu robotnicy i studenci wychodzili na uli-
ce, nie tylko po chleb, ale także w obronie wiary i niepodległości. Komunistycz-
ny reżim nie wahał się strzelać i nie raz „Janek Wiśniewski padł”. Ale w tych 
okowach niewoli brzmiał głos Prymasa Tysiąclecia, który pomimo uwięzienia 
i doznanych krzywd podkreślał: „ Nigdy nie sprawią, że przestanę ich miło-
wać” To był Pasterz – dar od Boga, który pomógł Narodowi przeżyć z nadzieją 
czas złożenia do grobu. Wielka Nowenna, Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski 
to jego duchowy program, aby z Matką iść na spotkanie Zmartwychwstałego. 
Przy tej stacji pamiętać jednak trzeba o nauce a raczej przestrodze, jaką Oj-
ciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w 1991 r., gdy po raz pierwszy przy-
był do już wolnej Ojczyzny: „Dziękujemy Ci Boże za to, że jesteśmy Po-
lakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych prosimy Cię: daj nam 
uprzątnąć dom Ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak przepro-
wadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone – naucz nas być wolnymi”.  

Prosimy Cię Chryste, daj nam odnaleźć i godnie pochować wszystkie 
ofiary wojny i męczeństwa. Błogosław tym, którzy dbają o pamięć prze-
szłości, bo bez niej nie można kształtować tożsamości narodu. 
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Stacja XV: Zmartwychwstanie



33

„A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma 
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce 
i nogi. … Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Pra-
wie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.”

Na Drodze Krzyżowej Narodu Polskiego przy tej stacji widnieją dwie daty 
wskazujące na radosne wydarzenia: 1978 – Polak Papieżem i 1980 – Soli-
darność.

Niby zwykły poniedziałek 16 października 1978 r. i nagle o godz. 18.44 usłysze-
liśmy głos: „Annuntio vobis gaudium magnum! Habemus Papam!” - Kardynał 
Wojtyła został papieżem.
I to zawołanie „Totus Tuus” – „Cały Twój”. A gdy rok później przybył do swojej Oj-
czyzny, był witany jak prawdziwy Interrex, jako godny następca Piastowych wład-
ców. Na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza wypowiedział prorocze słowa: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi 
Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. 
I zstąpił! I odnowił! W sierpniu 1980 r. cały Naród zaczął wołać: „Solidarność!” 
a Ojciec św. przypominał: „Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, 
to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugie-
mu, jedni przeciw drugim”. I chociaż ta piękna solidarność lat osiemdziesiątych 
została zniszczona stanem wojennym, represjami, przymusową emigracja, poli-
tycznymi mordami, to przecież chrześcijański naród czerpał siłę ze słów bł. ks. 
Jerzego Popiełuszko: „Zło dobrem zwyciężaj!”
Po latach powstaliśmy z czerwonej niewoli, wierząc w hasło, które internowani 
działacze podziemnej „Solidarności” umieszczali na wysyłanych ukradkiem do 
domu kartach świątecznych: „Zmartwychwstaniemy”.

A dzisiaj? Jaka jest Polska? Jaka będzie jej historia? Czy trwać będziemy w Wierze, 
jaką nam przekazali Ojcowie? Św. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu 
wołał: „ Nie lękajcie się? Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
Jezus Zmartwychwstały naprawdę żyje, jest pośród nas, mówi i do Ciebie: „Po-
kój Wam”. Ale pozostaje najważniejsze pytanie: Czy Jezus żyje w Tobie? Stojąc 
przed lustrem, spójrz w głąb Twego serca i na swoje czyny. Daj odpowiedź. 
Amen.

Opracował ks. Bogumił Karp 
Rawa Mazowiecka 2022
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Nabożeństwa w Ogrodzie Dialogu

W Ogrodzie Dialogu znajduje się grota wzorowana na tej z Lourdes 
oraz kapliczka Matki Bożej Fatimskiej.

Grota z Lourdes jest kopią Groty Massabielle znajdującej się w Lour-
des, we Francji,  w której w 1858 św. Bernadeta Soubirous miała 18 wi-
dzeń Dziewicy Maryi. Od samego początku grota ta stała się miejscem 
licznych uzdrowień duszy i ciała.

Wykonana z piaskowca Kapliczka Fatimska nawiązuje do objawień, 
jakie miały miejsce  w 1917 r. w portugalskiej Fatimie. Matka Boska sze-
ściokrotnie ukazała się tam trojgu dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi 
i Łucji. Głównym przesłaniem objawień była konieczność nawrócenia, 
pokuty, modlitwy o pokój i koniec trwającej wówczas I wojny światowej 
oraz ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Prośby Matki Bożej 
są wciąż aktualne.

Nasi parafianie oraz goście, którzy tu przybywają mogą uczestniczyć 
w nabożeństwach fatimskich oraz wzorowanej na Lourdes – procesji 
światła. Podczas każdej z nich są odczytywane intencje złożone wcze-
śniej w grocie.

W złożonych intencjach modlimy się:
1. w okresie od maja do października w Ogrodzie Dialogu podczas:

— Nabożeństw Fatimskich (13-go dnia miesiąca)
— Procesji światła ku czci MB z Lourdes 

2. w pozostałych miesiącach w kościele. 

Szczegółowe informacje są podane na tablicy przy kościele i na stronie 
www.parafia.rawa-maz.pl.

Przy grocie stoi także świecznik, na którym wierni umieszczają świa-
tło modlitwy w swoich intencjach.

Zapraszamy też osoby z całej Polski z Kół Żywego Różańca oraz inne 
do codziennej modlitwy różańcowej przy Kręgu Pokoju w intencji tak 
potrzebnego pokoju. Po wcześniejszym umówieniu jest też możliwość 
zwiedzania oraz inne modlitwy wraz ze Mszą św. i poczęstunkiem.

W naszych obiektach (Centrum Spotkań i Dialogu) organizujemy 
także rekolekcje dla grup zamkniętych oraz dla osób indywidualnych.

Codziennie w Kaplicy adoracji (Kaplica Dusz Czyśćcowych) zapra-
szamy do adoracji Najświętszego Sakramentu od 7:00 do 18:00.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernadeta_Soubirous
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
http://www.parafia.rawa-maz.pl
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Historia parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Pierwsze wzmianki o rawskiej parafii sięgają początku XII wieku, 
kiedy to w 1100 roku wybudowano drewniany kościół pw. Świętych Pio-
tra i Pawła. Niewiele jest informacji na temat wspomnianej budowli. 
Wiadomo jedynie, że kościół spłonął w XIV wieku. Na miejscu spalonej 
świątyni, prawdopodobnie w XV wieku, postawiono gotycki murowa-
ny kościół pod tym samym wezwaniem. Niestety 9 września 1765 roku, 
w mieście wybuchł pożar, który pochłonął także farę. Spalone mury 
świątyni jeszcze przez jakiś czas służyły wiernym do modlitwy. Pod ko-
niec wieku XVIII, nabożeństwa zostały przeniesione do dobrze zacho-
wanego Kościoła Jezuickiego, przylegającego do kolegium.

Historia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ma swój począ-
tek w latach 1616 – 1622 kiedy to biskup Paweł Wołucki wraz ze swoimi 
braćmi - Stanisławem, Sebastianem i Filipem ufundowali drewniane 
kolegium i kaplicę. W latach 1630-1642 Jezuici wybudowali murowane 
kolegium i drewniany kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Budowa murowanej świątyni rozpoczęła się 
w 1693 roku a zakończyła konsekracją w 1730 roku. Świątynia została 
wzniesiona w stylu baroku. Wnętrze świątyni jest również utrzymane 
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w stylu barokowym. Kościół posiada 7 ołtarzy. W 1773 roku nastąpiła ka-
sata zakonu jezuitów. Kolegium i kościół przejęła Komisja Edukacji Na-
rodowej i oddała w zarząd pijarom a potem Księżom Miechowitom. Zaj-
mowali się oni gorliwie powierzonym im budynkiem kolegium i kościoła, 
lecz w 1819r. nastąpiła kasata ich klasztorów. Stąd po śmierci ostatnie-
go z zakonników opiekę nad kościołem przejęli ostatecznie księża die-
cezjalni, którzy aż do dziś opiekują się tym kościołem już jako parafial-
nym. Budynek kolegium zajęły zaś władze administracyjne zaborców.   
W 1906 r. dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Germana Gra-
bowskiego zaborczy rząd rosyjski oddał parafii cały budynek dawnego 
klasztoru pojezuickiego.

Początek XX wieku, a szczególnie lata I wojny światowej, były wy-
jątkowo trudne dla Rawy i okolic. W wyniku działań wojennych bardzo 
ucierpiał budynek kolegium oraz sam kościół i dzwonnica. Trud napra-
wy podjął kolejny proboszcz – ks. Władysław Laskowski. Za czasów jego 
probostwa rozebrano cerkiew, którą Rosjanie przebudowali z pozosta-
łości po kościele św. Piotra i Pawła. Jedną z najznakomitszych postaci 
był ks. Wacław Zienkowski - proboszcz w latach: 1932–1940. Był od-
danym duszpasterzem, wrażliwym na potrzeby biednych a jednocze-
śnie troskliwym gospodarzem. W 1939 roku kościół stał się świadkiem 
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męczeństwa naszej Ojczyzny od pierwszego dnia II wojny światowej. 
Pod ścianą kolegium zajętego przez wojsko niemieckie rozstrzelano 10 
września czterdziestu mieszkańców Rawy. Księża musieli opuścić bu-
dynek plebanii i zamieszkać w innym miejscu. Przy świątyni niemiecki 
okupant urządził obóz jeniecki. Ksiądz Zienkowski podjął współpracę 
z polskim podziemiem i pomagał w ucieczce żołnierzom z obozu, rato-
wał też Żydów. W wyniku donosu jednej z parafianek został aresztowa-
ny i zginął w 1940 roku męczeńską śmiercią w obozie w Sachsenhausen. 

W latach 2016–2019 zostały wykonane prace rewitalizacyjne za-
bytkowych obiektów. Owocem tych prac jest m.in. Muzeum parafialne 
z ciekawymi zbiorami oraz unikatowe krypty z pochówkami jezuitów 
i benefaktorów Kolegium. Do krypt wchodzimy przez Kaplicę adoracji 
otwartą każdego dnia.
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The history of the Church of the Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Marry and the Jesuit College in Rawa Mazowiecka

The Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Marry 
in Rawa Mazowiecka, together with adjoining the Jesuit College, is an im-
posing building from the beginning of 17th century. The object was erected 
in the Baroque style, delighting with its impressive facade, which uses an 
innovative element that gives the effect of waving. The Rawa church with 
the whole complex of post-monastery buildings, is a kind of architectural 
gem of the region, being at the same time a witness of many sublime events.

Not without significance, is the fact that education here have taken such 
excellent personalities as: Jan Chryzostom Pasek, St Sanislaus Papczyński, 
John II Casimir was here twice with his wife Maria, Ludwika Gonzaga.

In recent years the building was subjected to thorough maintenance, 
which fully restored its original splendor. As a result, it allows the visitor to 
see the beauty of the church’s architecture representing. In Rawa on 17th 
September 1939 the Germas set up a camp by the church. At the beginning 
there were 4000 people. In a later time the numer of prisoners even reached 
15  000 prisoners because civilians apprehended during round-ups were 
also kept here. The camp was fenced with barbed wire fences. The soldiers 
kept there, slept under the open sky without tents or blankets. In the camp 
reigned starvation as the prisoners were given poor meal twice or three 
times a week. The local people hurried with the suport and its initiator was 
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Father Wacław Zienkowski. Thanks to him and other priests several hundred 
prisoners were released. The camp operated till the end of September 1939. 
Famished prisoners the soldiers of Whermacht led in the direction of Skier-
niewice and Mszczonów. During the march lots of the prisoners were killed.
the past era. 

Parish Museum
In the north church empora there is a parish museum established in 2019. 
Among a lot of exhibits, exposed there, one can see antique Mass chalices 

or richly decorated liturgical vestments, which, as many other items show, 
have been changed after the changes by the Second Vatican Council, are no 
longer used during the liturgy. In addition, the museum displays relics from 
various eras, such as: sculptures, liturgical books, memorabilia of great per-
sonalities associated with our parish, as well as monuments found during 
renovation works.

Crypts
Under Rawa church there are imposing crypts, in which under the pres-

bytery, the Jesuits serving in the church, as well as meritorious inhabitants 
of Rawa Mazowiecka were buried. It is worth mentioning that in crypts there 
lies, the last from Kostek Family- which family it is from St Stanilaus Kostka, 
who became the Saint, patron of young people.
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Garden of Dialogue 
The parish garden (0.8 ha) is located next to the 17th-century Baroque 

parish complex, revitalized in 2016-2019. Now the church-adjacent lot has 
been redeveloped into the Garden of Dialogue. Not only has the Garden been 
designed to serve residents and guests from all over Poland as a place of rec-
reation, prayer, and meeting with others. The Garden is also an educational 
facility in the historical and environmental sense.

The “Way of the Cross of the Polish Nation”, comprised of 15 sandstone 
chapels, and the “Cross of Poland” are one of the prominent elements of 
the ensembles designed to commemorate Poles’ martyrdom during World 
War II. In 1939 this parish lot was used by the Germans as a prisoner-of-war 
camp for “September-Campaign Soldiers” and civilians, i.e. the inhabitants 
of Rawa Mazowiecka and the surrounding area. For several months, about 
15,000 people were kept in the open air, experienced humiliation and suf-
fered from hunger and disease; many of them died. Most importantly, the 
general public’s memory of this suffering faded; thus, the Way of the Cross 
of Nation is to revive memories and ensure sustained remembrance. This 
monument also commemorates the then parish priest of Rawa, Fr. Wacław 
Zienkowski and a group of parishioners who risked their lives to help the im-
prisoned. The Gestapo arrested them and sent them to the Sachsenhausen 
concentration camp, where Fr. Zienkowski was murdered on 5 August 1940. 
The Rawa Via Dolorosa exhibition also relates to World War II suffering.
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The so-called “The Circle of Peace” is another essential element of the 
“Garden of Dialogue”; a stone rosary modelled on the one displayed at the 
tomb of Fr. Jerzy Popiełuszko in Warsaw. Popiełuszko was the 1980s hero of 
“Solidarity” and a priest who was the victim of the totalitarian system. Fr. 
Popiełuszko was a proponent of the “Overcome evil with good!” life princi-
ple. Each of the 59 stones in the Circle of Peace symbolizes a specific coun-
try; the seven larger stones are connected by metal crosses and represent 
the continents. The Circle’s stones, joined by a forged chain, symbolize the 
whole world united in a spiritual dialogue to build peace, mutual under-
standing, and respect. The “Let us pray for peace” plaques in different lan-
guages are set in front of each of the stones. This is a continuation of the 
call displayed in front of the Garden entrance. This appeal relates to United 
Europe’s spiritual message - Europe “rests on spiritual pillars”, as Saint John 
Paul II emphasized. The Garden is also the home of the Grotto of Lourdes 
and the Shrine of Our Lady of Fatima.

There are also other important elements of the garden, such as the ex-
hibition and storage building and a barbecue, a playground, a pond, a stage 
and multimedia benches. The latter is the place to learn about history and 
listen to prayers and thought-provoking music. In addition, the place offers 
recreation, meetings, and encounters with other people.

By St. Joseph’s intercession, we send God our hymn of gratitude, offering 
thanks to all good people of goodwill, our parishioners for their prayers and 
all help in making this endeavour a reality. 
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Informacje kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rawie Mazowieckiej, Pl. J. Piłsudskiego 9
96-200 Rawa Mazowiecka 
Telefon:  0048 46 814 22 37
www:  www.parafia.rawa-maz.pl
e-mail  kancelaria@parafia.rawa-maz.pl

Konto dla darowizn: 25 9291 0001 0131 3534 2000 0010

Kancelaria parafialna – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -10.00 
i 16.00-18.00, w soboty w godz. 9.00 -10.00 (w wakacje, tylko po południu).
Muzeum parafialne – dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu, jest możliwość zwie-
dzania z przewodnikiem.
Prosimy zawsze sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej parafii:
www.parafia.rawa-maz.pl

Krypty dostępne są codziennie (wejście z Kaplicy Dusz Czyśćcowych) a ich zwiedza-
nie z przewodnikiem możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu (aktualne infor-
macje znajdują się na stronie www.parafia.rawa-maz.pl).

Ogród Dialogu – dostępny każdego dnia w godz. 7.00 -20.00. Regulamin zwiedzania 
ogrodu oraz aktualne informacje są na stronie www.parafia.rawa-maz.pl.

Roman- Catholic Parish of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Marry
in Rawa Mazowiecka
address: 9 Piłsudskiego St, 96-200 Rawa Mazowiecka
Telephone: 0048 46 814 22 37
web page: www.parafia.rawa-maz.pl e-mail: kancelaria@parafia.rawa-maz.pl
bank account for donation: Nr IBAN POLUPLPR
PL 25 9291 0001 0131 3534 2000 0010

Parish Museum
We kindly ask to check the opening hours on the web page. It is advisable to arrange 
group and individual visits in advance. 
Crypts- are available everyday (entrance from the Chapel of Purgatory Souls). Visit-
ing the crypts, with a guide is possible after prior reservation.

http://www.parafia.rawa-maz.pl
http://www.parafia.rawa-maz.pl
http://www.parafia.rawa-maz.pl/
mailto:kancelaria@parafia.rawa-maz.pl
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