Stowarzyszenie Pamięć
Kapelanów Katyńskich
Biuletyn Nr 14
Warszawa, 27 października 2021 r.

Grodowiec, Święty Krzyż, Jasło, Poznań

Informacje o minionych wydarzeniach
1.
W sobotę 11 września w Sanktuarium Matki Bożej
Jutrzenki Nadziei w Grodowcu k. Polkowic odsłonięto tablicę upamiętniającą wszystkich Kapelanów
Katyńskich. Uroczystościom przewodniczył delegat biskupa polowego i kapelan Rodzin Katyńskich ks. kmdr
Janusz Bąk. Stowarzyszenie reprezentował Łukasz Stefaniak. Więcej:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien-2021/grodowiec-odsloniecie-tablicy-kapelanow-katynskich-roznych-wyznan/

3.
W piątek 17 września w kościele franciszkanów w Jaśle, została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ks. mjr. Stanisława Matznera.
Uroczystościom przewodniczył bp Edward Białogłowski. Stowarzyszenia reprezentował Marian Szpunar.
Więcej:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien-2021/jaslo-bp-edward-bialoglowski-poswiecil-tablice-upamietniajaca-kapelana-katynskiego-ks-mjr-stanislawa-matznera/

fot. Ilona Dziedzic

fot. Urząd Gminy Grębocice

4.
W piątek 17 września w 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w katedrze polowej WP sprawowana
była Msza św., której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Po zakończeniu Eucharystii wierni udali
się do Kaplicy Katyńskiej i Kaplicy Pamięci, gdzie złożone zostały zapalone znicze. Dziękujemy wszystkim
członkom stowarzyszenia, którzy wzięli udział w
uroczystościach. Więcej:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien-2021/msza-sw-w-82-roczniceagresji-sowieckiej-na-polske/

2.
We wtorek 14 września w bazylice na Świętym
Krzyżu została poświęcona tablica upamiętniająca
katolickich kapelanów ofiary Katynia. Aktu poświęcenia tablicy dokonał Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów M.N. o. Paweł Zając OMI. Stowarzyszenie
na uroczystościach reprezentowali Anita Gietka, Ryszard
Bożek, Wiesław Czajka i Marek Sokołowski. Więcej:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien-2021/swiety-krzyz-odsloniecie-iposwiecenie-tablicy-memorialnej-ksiezy-kapelanow-wojska-polskiego-zamordowanych-w-zbrodnikatynskiej/
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5.
W niedzielę 19 września w kościele garnizonowym w
Poznaniu odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniającą Kapelanów Katyńskich związanych z ziemią
wielkopolską.
Uroczystościom przewodniczył miejscowy proboszcz ks.
ppłk kan. Paweł Piontek. Stowarzyszenie reprezentował
Łukasz Stefaniak.
Więcej:
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien-2021/poznan-odsloniecie-i-poswiecenie-tablicy-upamietniajacej-kapelanow-katynskich-zwiazanych-z-ziemia-wielkopolska/

8.
W sobotę 25 września, odbyła się gala rozdania Feniksów, nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Pan Bogusław Szwedo otrzymał wyróżnienie za
publikację „Wierni do końca. Kapelani Katyńscy Ofiary
Zbrodni Katyńskiej”. Serdecznie gratulujemy!

6.
Z okazji 82. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, Poczta
Polska wydała 3 okolicznościowe pocztówki. Jedną z
nich poświęcono ks. mjr. Mieczysławowi Janasowi.
Serdecznie dziękujemy!

9.
We wrześniu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał nasze stowarzyszenie na listę organizacji pożytku publicznego. W rozliczeniu rocznym za 2021 r.
będzie można wskazać Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich jako beneficjenta 1% podatku PIT. Nasz
numer KRS 0000727503.

7.
Ukazała się książka poświęcona życiu ks. kpt. Józefa
Czemerajdy. Autorem publikacji jest ks. Wiesław Szewczuk. Dziękujemy i gratulujemy dzieła! Stowarzyszenie
współfinansowało wydanie książki. Omówienie publikacji na końcu Biuletynu.
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10.
Miło nam poinformować, że w miesiącu wrześniu do
naszego stowarzyszenia przystąpiły dwie osoby - duchowny i świecki. Dziękujemy za wolę wspólnego
działania na rzecz realizacji naszych celów statutowych!
Nasze stowarzyszenie liczy obecnie 50. członków zwyczajnych, w tym 4. osoby duchowne.
Zapraszamy wszystkie osoby, różnych stanów i zawodów, które mogą wesprzeć nas swoimi talentami, do
przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Na końcu Biuletynu załączamy deklarację członkowską.

Zapowiedzi najbliższych wydarzeń
1.
W Święto Narodowe 11 listopada w parafii pw. św.
Wojciecha w Krzepczowie (archidiecezja łódzka)
planowane jest odsłonięcie i poświęcenie tablicy
upamiętniającej ks. kpt. Władysława Plewika. Początek uroczystości o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

4.
Początkiem grudnia w kościele garnizonowym pw.
św. Katarzyny w Toruniu, planowane jest odsłonięcie i poświęcenie tablicy ks. gen. bryg. Kazimierza
Suchcickiego. O szczegółach będziemy informować!

2.
W niedzielę 14 listopada w parafii cywilno-wojskowej pw. św. Jozafata BM w Komorowie (diecezja łomżyńska) planowane jest odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ks. gen. bryg. Kazimierza Suchcickiego. Początek uroczystości o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy!

Informacje finansowe
Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom i instytucjom za donacje i dotacje! Dziękujemy Wszystkim Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską za ten rok. Składkę opłaciło już 90 % Członków
SPKK! Pozostałych prosimy o dokonanie wpłaty.
Wzrost cen spowodował, iż nasze wydatki są wyższe niż
zakładaliśmy. Aby do końca roku zbilansować koszty
wszystkich przedsięwzięć, potrzeba nam ok. 1 000 1500 zł.
Wszystkich, którzy mogą, prosimy o życzliwość!
Dzięki Wam ten rok mimo trudności, jest wyjątkowy
dla budowy kultu Kapelanów Katyńskich!
Zespół redakcyjny:
Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, Martyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik, Dorota
Tarkowska-Żentara.
Stowarzyszenie
Pamięć Kapelanów Katyńskich
ul. Kołowa 4/52, 03-536 Warszawa
tel. kom. 601 595 474
e-mail: stowarzyszenie.spkk@gmail.com
http://kapelanikatynscy.pl
Konto w BS Vistula
nr 44 9011 0005 3030 0083 2000 0017

3.
W niedzielę 14 listopada w parafii pw. św. Stanisława
Biskupa w Łańcucie (archidiecezja przemyska) planowane jest odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ks. ppłk. Władysława Urbana. Początek
uroczystości o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy!
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„Katyń w filatelistyce”
dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa
Toronto Ontario 17.09.1978
SUPPORT KATYN MONUMENT BUILDING FUND
CONTRIBUEZ A LA CONSTRUCTION DU MONUMENT KATYN

Toronto Ontario 13.09.1980
KATYN - STAROBIELSK - OSTASHKOV EXHIBITION / EXPOSITION SEPT. 13 SEPT.

Oprac. P. Niewczas
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Ksiądz kapitan Józef Czemerajda – pokonany zwycięzca
Gdy dosięgła go kula sowieckiego enkawudzisty, miał 37 lat… Tyle samo co męczennik z Żoliborza, ks. Jerzy Popiełuszko, którego skatowane ciało wrzucili do wody na tamie koło Włocławka funkcjonariusze komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Ks. kpt. Józef Czemerajda
i szer. ks. Jerzy Popiełuszko - kapłani męczennicy bezbożnej ideologii, która zawsze uderzała
i uderza w Kościół, mordując i prześladując najwierniejszych żołnierzy Chrystusa.
I choć ks. kpt. Józefa Czemerajda należy do pokolenia bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który konsekrował księdza Jerzego, to prześladowców tych trzech Kapłanów łączy ta sama demoniczna nienawiść
do Chrystusa i Jego zwycięskiego Krzyża…
Prymas Wyszyński doczekał się wyniesienia na ołtarze, podobnie jak ks. Jerzy Popiełuszko. W toku jest
gromadzenie dokumentacji o 24. kapelanach Wojska polskiego, którzy swoją Golgotę dopełnili na
Wschodzie… Wśród nich jest ostatni proboszcz Czartowca, ks. Józef Czemerajda, zamordowany strzałem w tył głowy 23 kwietnia 1940 r. w Charkowie.
- To już było, to nieważne – deklaruje młody człowiek, przedstawiciel pokolenia ukształtowanego
przez „kulturę anulowania, unieważniania”… Tylko , czy jest świadomy, że jego ślepi przewodnicy po
kulturze unieważniana, finalnie dążą do unieważnienia jego człowieczeństwa, godności i podmiotowości. I przed takimi antyduchowymi konsekwencjami ostrzegali wierni kapłani męczennicy, którzy nie
rezygnowali pod presją ducha świata ze swojej misji prorockiej. Nadal, szczególnie po męczeńskiej
śmierci, są niewygodnymi świadkami Chrystusa. A więc anulować, zresetować pamięć, o przeszłości,
o korzeniach chrześcijańskiej kultury europejskiej, o martyrologium Kościoła Katolickiego – brzmi
przekaz dnia dla młodych…
- Idziemy po duszę tego narodu – nie ukrywali lewicowi fundatorzy raju na ziemi w czasach II RP,
Polski Ludowej czy czasach „postprawdy” czyli kłamstwa współczesności…
Mimo triumfalnych ulicznych pokrzykiwań ludzi zagubionych, de facto głęboko nieszczęśliwych, nie
brak ludzi Bożego ducha, którzy nie rezygnują i robią swoje dla Chrystusa. Pokornie, z oddaniem znaczą ślady życia tych, którzy oddali dla wcielonego Boga wszystko czyli życie.
Ta skromna książeczka ks. Wiesława Józefa Szewczuka „Ksiądz Józef Czemerajda 1903-1940. Gorliwy
kapłan i patriota” powstawała w pozornie niekorzystnych okolicznościach. „Jestem przekonany, że bez
wsparcia z nieba ks. Józefa Czemerajdy, książka ta by nie powstała – pisze we wstępie ks. Szewczuk...
W czasie odmawiania koronki do Miłosierdzi Bożego przed świętami wielkanocnymi 2020 r. (zamknięte kościoły z powodu pandemii) zawierzyłem swoje rozterki w modlitwie… „Księże Józefie Czemerajdo, pewnie patrzysz na nas z nieba smutnych i zatrwożonych, proszę Cię, jeśli mam napisać
wspomnienie o Tobie, pomóż mi przeżyć ten czas pandemii, a ja zrobię wszystko, by upamiętnić Twoje
życie kapłańskie i Twoją śmierć męczeńską, proszę w Imię Boga, który miłuje i przebacza”.
Ksiądz Szewczuk urodził się w Czartowcu, koło Tomaszowa Lubelskiego, a jego mama pierwszą komunię św. przyjęła z rąk ówczesnego proboszcza ks. Czemerajdy. Jako ministrant słyszał nazwisko tego
kapłana przywoływane przez parafian z Czartowca w intencjach mszalnych. Absolwentowi KUL, ks.
Szewczukowi bliska była historia Kościoła, więc zainteresowanie kapłanem z rodzinnych stron było
dodatkowym impulsem do powstania tej książki.
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Jakże proroczo brzmią dziś słowa z obrazka prymicyjnego Ks. Józefa Czemerajdy; Proszę Was bracia
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mnie wspominali w modlitwach za mną do Boga”. Fragment Listu św. Pawła do Rzymian. Na drugiej stronie obrazka widniał
krzyż z sentencją „W krzyżu nasza pomoc, siła i pociecha”. I wspominali wierni parafianie w wypominkach, podkreślając, że zginął w Katyniu… choć to dziś słowo symbol męczeństwa na Wschodzie. Księdza Czemerajdę komuniści zamordowali w Charkowie. Aby zatrzeć pamięć o tej zbrodni, komuniści
sowieccy i polscy prześladowali, a nawet mordowali każdego , kto ośmielił się przypominać prawdę o
sprawcach tej zbrodni. Biały Krzyż na wagonie pomniku Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie
, przypomina mord na ks. Stefanie Niedzielaku w czasie obrad okrągłego stołu w 1989 r.
Świadectwo krewnych ks. Czemerajdy, którzy poszukiwali go po wojnie jest aż nadto wymowne.
Służba Bezpieczeństwa kolportowała oszczerstwo, że ks. Józef sprzedał dobytek i uciekł do USA, gdzie
założył rodzinę.
To sprawdzony schemat działania bezpieki wobec „ludzi Boga” w PRL. Nie wystarczył mord na księżach, po śmierci odbierali im dobre imię.
Prawda jest jednak córką czasu i wielu ludzi dobrej woli. Sztafeta pamięci trwa, pałeczkę przejmuje
teraz Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich. Jego członkowie działają pod duchowym patronatem Katedry polowej WP , i współpracują owocnie z ks. płk. Zbigniewem Kępą.
To ich dziełem jest upamiętnianie zamordowanych kapelanów wojskowych w ich małych ojczyznach.
Niezwykle cennym wkładem do tej książki są świadectwa żyjących parafian z Czartowca, którzy osobiście zetknęli się z ks. Józefem Czemerajdą. Wśród nich jest Stanisław Stawarz, tata naszego kapelana
ks. kmdr. Andrzeja Stawarza. Wstępem tę publikację opatrzyli bp Józef Guzdek i ks. prof. Edward Walewander.
Elżbieta Szmigielska - Jezierska
ks. Wiesław Szewczuk, Ksiądz Józef Czemerajda 1903-1940. Gorliwy kapłan i patriota, Warszawa 2021,
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, ISBN 976-83-954675-5-4

7

DEKLARACJA
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie
w poczet członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka
Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
…………………………….., dnia: ....................... własnoręczny podpis: ………......................
Poniżej przedstawiam dane osobowe:
1. Nazwisko i imiona: ……………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….
3. Obywatelstwo: ………………………………………………………………………….
4. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………….
5. Dowód osobisty: seria ..................... nr .................. wydany przez .................................
6. Numer telefonu: ………………………………………………………………………...
7. Adres e-mail:…………………………………………………………………………….
OSOBY REKOMENDUJĄCE (zgodnie z § 9. pkt. 1 Statutu):
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
DECYZJĄ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA nr .......................... z dnia ..........................
Pan/Pani ........................................................................
został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
Warszawa, dnia: …......................
……………………………………………………………………………………………………………….
(podpisy dwóch członków zarządu zgodnie z § 18. pkt. 9 Statutu)

