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WSTĘP 

 

 

Archidiecezja lwowska, jedna z kresowych diecezji Rzeczypospolitej, która na 

przestrzeni dziejów narażona była szczególnie na zniszczenia wojenne, wniosła duży 

wkład w kształtowanie się polskiej kultury religijnej, dlatego zapomnieć o niej i jej 

dorobku byłoby krzywdą dla niej i regionu
1
. 

Ks. Józef Krętosz 

 

Na podstawie dostępnego bogactwa materiałów źródłowych związanych z 

życiem religijnym, kulturalnym, narodowym i społecznym archidiecezji lwowskiej, 

która wniosła wielki wkład w proces kształtowania się polskiej kultury na wschodnich 

kresach Rzeczypospolitej, autor podejmuje w pracy temat męczeństwa duchowieństwa 

rzymskokatolickiego na omawianym terenie.  

W okresie II wojny światowej Małopolska Wschodnia w szczególny sposób 

doświadczyła tragicznych skutków największego z dotychczasowych konfliktów 

zbrojnych. Począwszy od zakończenia kampanii wrześniowej teren okupowi kolejno 

Sowieci (wrzesień 1939 r. – czerwiec 1941 r.), Niemcy (czerwiec 1941 r. – lipiec 1944 

r.) i ponownie Sowieci, którzy w 1944r. położyli definitywny kres przynależności tych 

ziem do państwa polskiego, włączając je do ZSRR. Ponadto w okresie okupacji 

niemieckiej trwała eksterminacja narodu żydowskiego, prowadzona przez Niemców, 

przy wydatnej pomocy Ukraińców. Ofiarami tego okresu stali się także Polacy, którzy 

ginęli nie tylko z rąk Sowietów i Niemców, ale także Ukraińców, którzy mordowali ich 

masowo w bezwzględny sposób. Dopełnieniem zaś tragicznych wydarzeń wojennych 

były przymusowe wysiedlenia Polaków „za San”, do powstającej Polski Ludowej.  

Traumatyczne losy Polaków okresu wojny podzielił Kościół rzymskokatolicki, 

do którego należała ich zdecydowana większość. Stanowił on dla nich faktyczne 

oparcie, ale też w pierwszej kolejności stawał się dla wroga celem ataku. Zobrazowanie 

egzystencji duchowieństwa, tych trudnych lat II wojny światowej i wyjazdu Polaków ze 

Lwowa postawił sobie za cel autor niniejszej pracy. 

 
                                                           
1
 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 

1986, s. 29. 
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Papież Franciszek w Adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate, o powołaniu 

do świętości w świecie współczesnym, zaznacza iż Duch Święty rozlewa świętość 

wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, gdyż podobało się […] Bogu uświęcać i 

zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz 

ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył: Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty (Kpł 11, 44; 1P 1, 16). Tak można na wstępie przedstawić 

duchowych, którzy swoje życie wypełnili powołaniu Chrystusowemu. 

Kapłanom stawiano większe wymagania, aby łaska Pana lepiej przejawiała się w 

ich życiu: aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości (Hbr 12, 10). Każdą chwile 

przeżywali z miłością, a realizowali ten nakaz każdego dnia gdzie dokonywali 

zwykłych czynności w niezwykły sposób. I tak pod wpływem łaski Bożej budowali 

postać swojej świętości, jaką wyznaczył im Bóg: jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski 

Bożej (1P 4,10). Kapłaństwo, jest misją, gdzie: wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1Tes 

4, 3). To plan Boga Ojca, aby w danym momencie historii dziejów, odzwierciedlać, 

pewien aspekt Ewangelii swoim życiem.  

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2473 podaje: Męczeństwo jest 

najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary, oznacza ono świadectwo aż do 

śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z 

którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki 

chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. To kapłani, którzy 

tworzyli enklawy polskości w okresie zaborów, ponosili śmierć jako duchowni i jako 

ludzie wiary, którzy nawoływali do zaniechania zabijania bliźniego i wykazywali się 

heroicznym miłosierdziem wobec drugiego człowieka. Aby zrozumieć znaczenie 

męczeństwa duchowieństwa, autor posłużył się licznymi komentarzami i przykładami. 

Bazą źródłową stanowią dokumenty o wartości historycznej i faktograficznej, do 

których należą kronikarskie zapiski. To dzięki nim mamy możliwość poznania życia 

społeczności kościelnej i jednocześnie świeckiej na okupowanym terenie, śledząc 

zmieniające się nastroje społeczne, spowodowane zmieniającymi się realiami 

egzystencjalnymi i politycznymi w opisywanym okresie, a także losy występujących w 

nich bohaterów. Są to informacje na wagę przysłowiowego złota.  

Duże zainteresowanie badaczy Kościoła w Polsce w okresie II wojny światowej 

zaowocowało licznymi pracami o charakterze źródłowym, monograficznym i 

syntetycznym. Są wśród nich edycyjne dokumenty dotyczące relacji Państwo – Kościół 



16 

 

w systemie totalitarnym. Publikacje opisują represje stosowane przez okupantów, i nie 

tylko, wobec hierarchii Kościoła, duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego, kurii 

biskupich i poszczególnych kościołów lokalnych. Czynnikiem sprzyjającym w pisaniu 

pracy była możliwość dotarcia do Towarzystw Przyjaciół Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich, którzy jako tamtejsi autochtoni, podzielili się wspomnieniami 

z wydarzeń z okresu II wojny światowej. Pozwoliło to odnieść się do konkretnych 

zagadnień oraz źródeł z tematyki kresowej. 

Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego, ze stolicą we Lwowie przed II 

wojną światową stanowiła integralną część struktur organizacyjnych Kościoła w II 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zasięgiem obejmowała terytorium trzech województw: 

stanisławowskiego, tarnopolskiego i znaczną część lwowskiego. W wyniku podjętych 

decyzji przez trzy wielkie mocarstwa: Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone i Wielką 

Brytanię, na konferencji w Teheranie (28 XI – 1 XII 1943r.) i w Jałcie (4 – 11 II 1945 

r.), prawie całe terytorium archidiecezji pozostało w granicach ZSRR. Z terytorium z 

1939roku, które wynosiło 41 511 km², tylko niewiele, bo ok. 2290 km², czyli 

5,5%,znalazło się w nowych granicach Polski. A wspomniany obszar został jeszcze 

pomniejszony o 480 km² w wyniku umowy obszarowej między PRL a ZSRR o 

wzajemnej wymianie terytoriów przygranicznych z 15 lutego 1951 r. Po zakończeniu 

wojny pozostało w granicach Polski tylko ok. 1810 km², tj. 4,4% dawnego obszaru. Dla 

władz państwowych ten skrawek dawnej archidiecezji lwowskiej nazwano 

„archidiecezją w Lubaczowie”
2
.  

Niniejsza praca jest próbą syntetycznego i komplementarnego ujęcia dziejów 

archidiecezji lwowskiej w szerokiej perspektywie historycznej, kościelnej i świeckiej. 

Cenzurę czasową stanowią lata 1939-1945, kiedy w czasie wojny wytyczano 

przesuwające się granice, a archidiecezja znajdowała się pod okupacją wrogich państw. 

Zasadniczym problemem pracy jest ukazanie męczeństwa duchowieństwa 

rzymskokatolickiego pod okupacją sowiecką, hitlerowską, a w szczególności w wyniku 

nacjonalizmu ukraińskiego podczas II wojny światowej. Niniejsza praca ma za zadanie 

ukazać rys historyczny archidiecezji lwowskiej, stosunki z władzą cywilną, a także z 

innymi obrządkami katolickimi oraz odpowiedzieć na pytanie: Jakie postawy 

przyjmowali duchowni wobec zagrożeń doznanych ze strony okupanta. Celem pracy 

będzie ukazanie i zaprezentowanie na wybranych przykładach postaw duchownych, 

                                                           
2
 M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992, Lublin 

2011, s.7. 
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godnych naśladowcy Chrystusa. Ponadto podjęta zostanie refleksja nad samym 

udziałem duchownych w obronie wiary i ojczyzny. Zostanie ukazana szczególnie rola 

księdza w czasie duszpasterzowania w latach wojny.  

 Analiza źródeł i opracowań pozwoliła poznać bliżej metody walki systemów 

totalitarnych z Kościołem w omawianej archidiecezji oraz rodzaje i skalę represji wobec 

jej rządców, pracowników kurii i duchowieństwa parafialnego. Po analizie tekstów 

zostały wyciągnięte wnioski dotyczące wybranych zagadnień i przeprowadzona ich 

synteza według zamierzonego planu pracy. 

Badania związane z tematem pracy nie były łatwe z powodu dużej ilości 

materiałów związanych z tematem pracy. W rozważaniach historycznych na temat 

sytuacji na Kresach Południowo-Wschodnich jest bardzo dużo publikacji, przede 

wszystkim relacji świadków tamtych wydarzeń, pisanych często subiektywnie i nie 

zawsze obiektywnie. Ludobójstwo dokonane na terenie II RP przez nacjonalistów 

ukraińskich jest tematem wielu rozmów i dyskusji historycznych, w których brali udział 

tacy duchowni, jak. ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, ks. Józef Wołczański, ks. Józef 

Anczarski, ks. Józef Krętosz. Przy pisaniu niniejszej pracy wykorzystano także 

publikacje z najnowszej historii Kościoła w Polsce 

Literatura  przedmiotu  oraz przyjęte w pracy założenia wyznaczyły jej układ 

problemowo-chronologiczny, zawarty w trzech rozdziałach. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono najpierw rys historyczny archidiecezji 

lwowskiej do roku 1939, a następnie relacje Kościoła rzymskokatolickiego z władzami 

cywilnymi i postawę duchowieństwa rzymskokatolickiego wobec innych obrządków 

katolickich (ormiańskiego i grekokatolickiego) podczas II wojny światowej. W 

rozdziale drugim zaprezentowano walkę duchowieństwa rzymskokatolickiego z 

okupantem sowieckim i niemieckim, a także z nacjonalizmem ukraińskim w kontekście 

ówczesnej rzeczywistości oraz funkcjonowania niektórych metod walki systemu 

totalitarnego z Kościołem w latach II wojny światowej. W rozdziale trzecim została 

ukazana postawa duchownych wobec represji, a także przykłady niesienia pomocy 

ofiarom prześladowań. Dla zobrazowania tych bohaterskich postaw zostały przytoczone 

wypowiedzi bezpośrednich lub pośrednich świadków tragicznych wydarzeń.  
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Rozdział I 

Kościół lwowski wobec konfliktu wojennego 

 

1.1.Tło historyczne archidiecezji lwowskiej do 1939 roku 

 

 Początki archidiecezji lwowskiej sięgają arcybiskupstwa obrządku łacińskiego w 

Haliczu. Od XII w. Ruś Czerwona była szczególnym terenem misyjnym, na którym 

działali franciszkanie i dominikanie, którzy jeszcze przed założeniem organizacji 

struktur Kościoła łacińskiego posiadali swoje klasztory. Pierwsze biskupstwo powstało 

około 1232roku na terenie Rusi, w której granice wpisywał się Lwów, a biskupem był 

Gerard, opat cystersów z Opatowa, po którym urząd nie został obsadzony
3
. Początki 

organizacji struktur hierarchicznych Kościoła łacińskiego na omawianym terenie i jej 

stabilizacja rozpoczęły się z chwilą włączenia do Królestwa Polskiego w 

1344rokuZiemi Lwowskiej i Halickiej wraz z częścią Wołynia. Po pięciu latach polski 

król Kazimierz Wielki wysunął projekt utworzenia metropolii obrządku łacińskiego w 

nowych ramach terytorialnych, co udało się osiągnąć w późniejszym czasie za zgodą 

papieży awiniońskich i został obsadzony urząd biskupi we Lwowie. W 

1359rokupapieżInnocenty VI na mocy bulli zamianował biskupa lwowskiego, ale nie 

określił granic jego diecezji
4
. 

Dalsze kroki utworzenia stałego i prawnego biskupstwa we Lwowie czynił 

wspomniany król, który w 1363roku prosił papieża Urbana V o ustanowienie 

biskupstwa łacińskiego. Papież Bonifacy IX w 1390rokuzamianował biskupa 

lwowskiego i poinformował o tej nominacji metropolitę i duchowieństwo w Haliczu, co 

wskazuje, że biskupi lwowscy, którzy rekrutowali się z franciszkanów, byli tytularnymi 

biskupami Lwowa, konsekrowanymi ad titulosvagos, a w związku z trudnościami 

przeniesienia stolicy arcybiskupstwa z Halicza, Lwów był siedzibą biskupstwa 

sufragalnego dla halickiej metropolii
5
. W XIV w. Biskupi haliccy rezydowali głównie 

we Lwowie, który nazywali metropolitalnym miastem. Metropolia w latach 1375-1414 

miała jednak swoją stolicę w Haliczu, gdzie pasterzowało czterech arcybiskupów, 

                                                           
3
 W. Urban, Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej i jej duszpasterstwa, Rzym 1984, s. 15. 

4
 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku. do 1772 roku, 

Lublin 1986, s. 31-33. 
5
 B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939),„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”19 

(1969), s.327-329. 
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którzy nie mieli własnej katedry arcybiskupiej tylko kościół parafialny, który wypełniał 

jej zadania. Całkowite przeniesienie stolicy archidiecezji i metropolii z Halicza do 

Lwowa miało miejsce w latach 1412-1414. W związku z zamiarem przeniesienia stolicy 

diecezji do Lwowa wybudowano w tym mieście kościół Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, przyszłą katedrę arcybiskupią, którą poświęcono razem z prezbiterium w 

1405r., a budowę zakończono w 1481r. Motywacją do translokacji stolicy była 

urbanistyka Halicza jako mało zaludnionego miasta i narażonego na napady 

nieprzyjaciół, takich jak Litwinów i Tatarów. Lwów był lepiej usytuowanym i 

bogatszym miastem oraz lepiej zabezpieczonym pod względem obronnym. 

 Oficjalne przeniesienie stolicy z Halicza do Lwowa nastąpiło 28 VIII 1412r. na 

mocy bulli In eminentni specula, antypapieża Jana XXIII, nadającej tytuł archidiecezji 

„lwowska” i podnoszącej tym samym kościół Najświętszej Maryi Panny do rangi 

archikatedry. W granice nowo powstałej metropolii weszły ziemie biskupstwa 

przemyskiego, chełmskiego, włodzimierskiego, kamienieckiego, kijowskiego i 

małopolskiego. Jednakże uroczystości przeniesienia stolicy odbyły się dopiero po 

uregulowaniu sporów proboszcza Lwowa z władzami miasta o prawa własności. Bulla 

papieska przesłana została do Polski dopiero 30 V 1414r. przez wspomnianego 

antypapieża, a jej ogłoszenie miało miejsce 24XII 1414r. przez arcybiskupa Jana 

Rzeszowskiego, ostatniego arcybiskupa halickiego a pierwszego lwowskiego po 

zmianie stolicy, który rozpoczął tym samym poczet arcybiskupów i metropolitów 

lwowskich
6
.Do znaczących arcybiskupów lwowskich należał Jakub Strzemię

7
 (Strepa)

8
, 

który został beatyfikowany w 1790r., a od 1909r. jest patronem archidiecezji 

lwowskiej
9
. 

Król Władysław Jagiełło po przeniesieniu stolicy metropolii do Lwowa 

zobowiązał się wypłacać każdemu arcybiskupowi lwowskiemu200 marek w 

celupokryciacełwe Lwowie, Gródku Jagiellońskim, Haliczu i żupach solnych w 

                                                           
6
 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej …, dz. cyt., s. 34-36. 

7
Jakub Strzemię (Strepa), ur. ?, zm. 20X1409r., franciszkanin, od 1391r. arcybiskup Halicza, nazywany 

„ojcem i stróżem Ojczyzny”, senator, budowniczy katedry lwowskiej. Zostawił po sobie ponad 20 

dokumentów, wprowadził kazania w języku polskim, rozpowszechnił nabożeństwo Najświętszego 

Sakramentu. W kronikach znajdujemy pochwałę: Był to mąż wielkiej cnoty, sławny pobożnością i życia 

prostego, mogący być wzorem i przykładem dla innych, senator uczciwy i pełen dobrej rady, granic kraju 

żarliwy obrońca. Po śmierci rozwijał się kult, który szybko zgasł, ponownie przypomniano sobie o nim 

przypadkowo podczas prac remontowych w kościele Braci Mniejszych we Lwowie, w 1619r., kult zaczął 

wzrastać. W 1790r. papież Pius VI beatyfikował Strepę. Jego kult pod wpływem otrzymanych łask 

propagowali arcybiskupi Lwowa w XX w. Zob. W. Zalewski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1997, s. 

658. 
8
 W. Urban, Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej i jej duszpasterstwa, Rzym 1984, s. 18-20. 
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 A. Chlipalski, Po Haliczu – od sześciu wieków we Lwowie, „Cracovia Leopolis” 2013, nr 1, s.10. 
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Drohobyczu. Taką niezależność archidiecezji potwierdzili później królowie Zygmunt I 

Stary i Zygmunt II August, a papież Leon X w bulli z 11 lipca 1515r. zaakceptował 

organizację całej archidiecezji
10

. 

 Terytorium arcybiskupstwa tworzyły głównie ziemie lwowska i halicka, które 

wchodziły w skład województwa ruskiego. W skład archidiecezji wchodziły 

archidiakonaty, który pierwszy powołano w 1593r., a w 1765r. podzielono archidiecezję 

na trzy archidiakonaty i dwanaście dekanatów w celu usprawnienia dotychczasowej 

organizacji, w której rozwijała się sieć parafialna. Od XV do XVIII w. funkcjonowało 

39 prepozytur na 135 parafii i 168 kościołów. W sumie od czasu powstania diecezji do 

1772r. utworzono 153 parafie. Ziemie arcybiskupstwa ulegały najazdom tatarskim, 

które pod koniec XVI w. zniszczyły 33 kościoły parafialne, a najazdy turecko-tatarskie 

na początku XVII w. doprowadziły do unicestwienia 102 kościołów parafialnych wraz 

ze spaleniem wielu wiosek. W wyniku najazdów w latach 1618-1621 zginęło 22 księży 

katolickich, a 31 trafiło do niewoli. 

 Wystąpienie Marcina Lutra i reformacja miały bardzo mały wpływ na 

miejscowe kościoły  i w XVII w. istniało 10 parafii protestanckich, niektóre z nich 

zostały rekoncyliowane. Przeciętna powierzchnia parafii w XVIII w. wynosiła 203 km2 

i należało do parafii około 827 osób i 12 wsi. Od XV w do 1772r. na ziemiach 

archidiecezji powstało 63 szkół parafialnych oraz 54 szpitale
11

.Najintensywniejszy 

okres rozwoju archidiecezji przypadł na XV i XVI w., w których tereny te były 

poddawane silnej akcji kolonizacyjnej i rozwojowi gospodarczemu. Ziemia lwowska 

posiadała liczne systemy fortyfikacyjne ze wzglądu na zagrożenia najazdów Tatarów, 

które nasilone były w XVI i XVII w. Na terytorium pokrywającym się z omawianą 

archidiecezją istniały lwowska diecezja prawosławna oraz diecezje obrządków 

grekokatolickiego i ormiańskiego. Archidiecezja ostatecznie ukształtowała się w XVI 

w., a terytorium przetrwało niezmiennie aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772r. 

Archidiecezja należała do jednych z największych i liczyła według danych na 1766r. 

107 036 katolików obrządku łacińskiego
12

. 

Biskupi lwowscy posiadali również rezydencje w Konkolnikowie, 

Obroszynowie i najbardziej okazały pałac w Dunajowie, który w okresie niewoli 

narodowej aż do 1939r. był przez nich używany. Dobra arcybiskupstwa w 1615r., do 
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których wpisywały się klucze majątków ziemskich i gospodarczych, obejmowały 6 

miast, 24 wsi, 12 karczm, 11 młynów oraz 23 stawy. Do zestawu dóbr należała 

dziesięcina pieniężna z żup soli w Drohobyczu i z cła we Lwowie oraz episkopalna z 

gruntów szlacheckich i chłopskich po 6 groszy z łana. Dobra stałe stanowiły intratny 

dochód dla archidiecezji. Jednak najazdy tatarskie, tureckie, kozackie, szwedzkie, czy 

też rosyjskie przyczyniły się do stopniowego zubożenia tychże dochodów w XVII i 

XVIII w. We Lwowie jako mieście arcybiskupim w od powstania w 1412r. do 1772r. 

zasiadało 29 arcybiskupów i zwołano osiem synodów
13

. Archidiecezja posiadała liczne 

bractwa – w samym Lwowie w XVI w. było ich 65, a w terenie 35, jednak sytuacja 

zmieniła się w XVIII w. – we Lwowie było ich 41, a w terenie 67, co wskazuje na 

rozwój prowincji
14

. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772r. cała archidiecezja 

znajdowała się poza granicami Polski i podlegała pod zabór austriacki. Mocą dekretów 

cesarskich zreformowano organizację terytorialną, która została dostosowana do granic 

administracyjnych cesarstwa. Granice ulegały zmianom aż do 1815r., w którym to roku 

ostatecznie nakreślono nowe granice ziem północno-zachodnich i południowo-

wschodnich
15

. 

Ważnym elementem pod względem organizacji kościelnej i duszpasterskiej były 

synody, których w samym Lwowie odbyło się ich aż dwanaście prowincjonalnych i 

sześć diecezjalnych. Najwięcej synodów prowincjonalnych zwołanych było w XV w. 

W liczbie czterech i jeden diecezjalny za panowania arcybiskupa Jana Odrowąża. 

Pierwszy synod z 1406r. został zwołany przez arcybiskupa bł. Jakuba Strepę, o którym 

nie mamy większych wiadomości. Następne synody prowincjonalne zwołane były w 

latach 1437-1440, 1440, 1441, 1447,1532 i w 1564 roku, który był synodem całej Rusi. 

Motywem zwołania synodów były głównie sprawy statutowe, a także problemy z 

herezją i uwidaczniającym się rozluźnieniem dyscypliny w życiu i obyczajach 

wiernych, jak i duchownych, czego dotkliwe doświadczał Kościół, więc trzeba było tym 

problemem się zająć i podjąć odpowiednie środki zaradcze. Synody diecezjalne miały 

swoje miejsce w latach 1443,1583,1593,1641,1765i ostatni w 1930roku, który odbył się 

za arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Synod ten miał być przeprowadzony 

w1924r., jednakże śmierć arcybiskupa Józefa Bilczewskiego przekreśliła tę szlachetną 

ideę. Synody diecezjalne poruszały sprawy życia duchowieństwa i jego reformy. Na 
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synodzie w 1593r. arcybiskup Solikowski ustanowił urząd dziekana oraz nakazał 

odbywać konferencje dekanalne, a także wprowadził kazania południowe w niedziele i 

święta, obowiązek katechizowania młodzieży, odprawianie wszystkich nabożeństw 

według obrządku rzymskiego. Synod z 1765r. za arcybiskupa Sierakowskiego podniósł 

liczbę dekanatów do 12, a dziekani mieli obowiązek strzec życia i obowiązków 

kapłanów swego dekanatu i co trzy miesiące urządzać zebrania oraz pomagać 

kościołom będącym w potrzebie. Niezmiernie ważnym czynnikiem w administrowaniu 

dekanatami byli komisariusze w sprawach małżeńskich, delegowani przez samego 

ordynariusza
16

. 

Początkowa organizacja parafialna archidiecezji lwowskiej była skromna, 

jednakże ewoluowała i rozwijała się tworząc sieć parafii. Trzeba zaznaczyć, iż rozwój 

obsługi duszpasterskiej na terenie drugiej co do hierarchii metropolii w Polsce, zaraz po 

metropolii gnieźnieńskiej, był tworzony wśród przelicznych trudności. Warto 

zobrazować niektóre dla zrozumienia problemu. Jak podaje relacja z 1600r., liczba 

parafii przekroczyła ponad sto, przy których były ogniska duszpasterskie. Znaczącym 

czasem dla budownictwa sakralnego archidiecezji uważa się wiek XVIII, powstawały 

wówczas nowe cerkwie, klasztory obrządku greckiego, a samych kościołów rzymskich i 

ormiańskich, parafialnych i zakonnych męskich i żeńskich we Lwowie powstało aż 48. 

Jest to czas wzmożonej akcji mecenatu i fundacji przez kasztelanów, wojewodów, 

biskupów i wiernych. W ten sposób powstawały nowe parafie, klasztory i szpitale
17

. 

Wraz z rozwojem większych miast, takich jak Lwowa, szczególnie w XIX i XX 

w. pojawiła się konieczność objęcia opieką duszpasterską przedmieść. Powstały 

wówczas we Lwowie kościoły pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, Świętej Rodziny, św. Franciszka, św. Elżbiety, Matki Bożej Różańcowej, 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej 

Ostrobramskiej. Ta wielość pokazuje obraz życia chrześcijańskiego nie tylko samego 

Lwowa ale i całej archidiecezji. Obieranie wezwań maryjnych na nowo wybudowane 

świątynie wskazuje na silną na tym terenie pobożność maryjną i oddawanie się jej 

orędownictwu i zawierzeniu. Jednakże wraz ze wzrostem liczby świątyń nie 

powiększyła się zbytnio sieć organizacyjna archidiecezji. W chwili wybuchu II wojny 
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 W. Urban, Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej …, dz. cyt., s. 28-32. 
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światowej w 1939 r. sieć dekanatów i parafii przedstawiała się w następujący sposób: 

dekana tBroszczówliczył 12 parafii, dekanat Brody – 14 parafii, dekanat Brzeżany – 17 

parafii, dekanat Buczacz – 16, dekanat Busk – 11 parafii, dekanat Czortków – 20parafii, 

dekanat Dolina –16 parafii, dekanat Gliniany – 13 parafii, dekanat Gródek Jagielloński 

– 10 parafii, dekanat Horodenka – 12 parafii, dekanat Jazłowiec – 10 parafii, dekanat 

konkolnicki – 14 parafii, dekanat kołomyjski – 10 parafii, dekanat Lubaczów – 13 

parafii, dekanat Podhajce – 12 parafii, dekanat Skałat – 18 parafii, dekanat Stanisławów 

– 20 parafii, dekanat Stryj – 15 parafii, dekanat Szczerzec – 10 parafii, dekanat Świrz – 

12 parafii, dekanat Tarnopol – 21 parafii, dekanat Trembowla 18 – parafii, dekanat 

Złoczów – 12 parafii, dekanat Żółkiew liczył 11 parafii. Obrazując liczebność parafii na 

uwagę zasługuje fakt, iż najwięcej wezwań kościołów parafialnych nosiło wezwanie 

Najświętszej Maryi Panny, a szczególnie cieszyło się popularnością – o ile można tak 

nazwać tę zależność – wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
18

. 

Treny archidiecezji lwowskiej były zróżnicowane pod wzglądem wyznaniowym, 

gdzie ludność ruska była schizmatycka, a unia kościelna zawarta w Brześciu w 1596r. 

nie była dziełem całkowitym. Dzieło zjednoczenia Kościoła w Polsce starał się 

dokonywać – i to z niemałym sukcesem – król Jan III Sobieski, który tak pisał do 

papieża Innocentego XI: Gdybym kiedykolwiek zdołał dokonać pojednania licznych 

państwa mego Kościołów ruskich ze Stolicą Apostolską, uważałbym ze wszystkich 

posług oddanych sprawie Chrystusa tę za najważniejszą
19

.Jak ważna była dla 

ówczesnego władcy Polski jedność pod względem religijnym wskazuje powyższe 

pismo do biskupa Rzymu, a sprawa i tak nie była łatwa, o czym przekonali się Polacy 

na przestrzeni wieków. Polska popierała zawsze dzieła jedności kościelnej. 

Jeśli idzie o kształcenie kapłanów dla diecezji w seminarium duchownym, to 

takie pierwsze powstało we Lwowie w 1701r., na mocy postanowień Soboru 

Trydenckiego z 15 lipca 1563r.zawartego w dekrecie o zakładaniu seminariów 

duchownych, które powinny być w każdej diecezji, aby młodzież pragnącapoświęcić się 

kapłaństwu mogła pobierać nauki teologiczne. Realizacja postanowień soborowych 

dopełniła się po 38 latach za arcybiskupa Konstantego Józefa Zielińskiego
20

. Drugie 

seminarium powstało w 1747r. we Lwowie u księży misjonarzy, które założył 

arcybiskup Michał Wyżycki. Archidiecezja lwowska odczuwała dotkliwy brak księży, 
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szczególnie w XIX w. kiedy po powstaniu styczniowym w 1863r. wiele młodzieży 

zostało pociągniętych chęcią walki o niepodległość i wstępowało w szeregi walczących, 

dostając się tym samym później do niewoli. Dla zobrazowania w 1876r. seminarium 

liczyło 40 alumnów, a w następnych latach ich liczba nieznacznie się podnosiła, 

jednakże dla potrzeb archidiecezji było to bardzo komplikujące w obsadzeniu parafii 

pod względem duszpasterskim
21

. 

 Włodarzowanie arcybiskupów lwowskich w XX w. było bardzo owocne od 

1901 do 1923r. archidiecezją rządził św. arcybiskup Józef Bilczewski, który jako 

człowiek odznaczał się wielką dobrocią, szczerością, miłością, bystrym umysłem i 

gorliwością w służbie dla Kościoła i bliźnich oraz pracowitością, a przede wszystkim 

starał się w swoich listach pasterskich zmniejszać konflikt ukraińsko-polski, który już 

za jego rządów miał poważne ogniwa w stosunkach między obrządkami 

greckokatolickim a rzymskokatolickim. Te cechy jednały mu ludzkie serca i spoczął w 

dniu pogrzebu 20 marca 1923r. w drewnianej trumnie wśród ubogich na Cmentarzu 

Janowskim we Lwowie
22

. Arcybiskup Józef Bilczewski
23

 zasłynął jako wielki 

propagator kultu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, który to tytuł wyjednał u 

papieża św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej jako patronki  już w 1910r., a dla całej 

Polski tytuł ten obchodzono dopiero 13 lat później za pontyfikatu Piusa XI. 

Archidiecezja lwowska jako pierwsza od 1908r. mogła używać na swym terenie 

wezwania w Litanii Loretańskiej Królowo Polski –módl się za nami, a od 1909r. 

obchodziła święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Arcybiskup Bilczewski w 

1905r. zwołał pierwszy na ziemiach polskich kongres poświęcony Najświętszej Maryi 

Pannie. Był niezwykłym czcicielem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i to on u 

papieża Piusa X uzyskał pozwolenie na nowe korony dla obrazu Matki Bożej, gdyż 

dotychczasowe zostały w 1909r.skradzione, a które w 1910r. jako główny koordynator 

ponownie założył. Kult Matki Bożej Królowej Polski uważał za jeden z 
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najważniejszych czynników zjednoczenia Polski, który miał miejsce osiem lat po 

powtórnej koronacji. Nie bez przyczyny Pius XI nazwał go jednym z najsilniejszych 

biskupów świata
24

. Obecnie zamiast NMP Królowej Polski patronką archidiecezji jest 

NMP Łaskawa, której uroczystość obchodzona jest 1 kwietnia na pamiątkę rocznicy 

ślubów króla Polski Jana Kazimierza, które złożył w katedrze lwowskiej przed obrazem 

łaskami słynącym w dniu 1 kwietnia 1656r.
25

 

Po owocnym pasterzowaniu abpa Bilczewskiego rządy w archidiecezji przejął 

arcybiskup Bolesław Twardowski
26

 i był pasterzem Kościoła lwowskiego aż do swojej 

śmierci w 1944 roku. Odznaczał się on inicjatywą w budowie wielu kościołów i kaplic, 

w erygowaniu parafii i ekspozytur, gdyż pragnął przyjść z pomocą katolikom 

narodowości polskiej. Lata urzędowania przypadły na niełatwy czas dla pacy 

duszpasterskiej drugiej wojny światowej. Doświadczenie zdobywał już od 1919r. jako 

sufragan przy boku arcybiskupa Bilczewskiego. Za czasów arcybiskupa 

Twardowskiego zbudowano276 kościołów, z których najpiękniejszą była nowa 

świątynia Matki Bożej Ostrobramskiej na Przedmieściu Łyczakowskim we Lwowie, 

była ona wotum za uratowanie miasta w dniach tzw. krwi i chwały. W 1931r. założył 

„Gazetę Niedzielną” oraz „Lwowskie Wiadomości Parafialne” jako tygodnik dla rodzin 

katolickich. Znaczącym wydarzeniem za włodarzowania arcybiskupa Twardowskiego 

był zorganizowany w 1928r. Kongres Eucharystyczny we Lwowie
27

. 

Ostatnim arcybiskupem archidiecezji lwowskiej pod koniec II wojny światowej i 

u kresu II Rzeczypospolitej Polskiej był ks.arcybiskup Eugeniusz Baziak
28

. Był 
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nacisk na katechizację i liturgię. Napisał 26 listów pasterskich, w latach 1939-1941 zainicjował w 

archidiecezji zebrania kałanów, na których omawiano aktualne zagadnienia z teologii moralnej i 

pastoralnej w celu przeciwdziałania skutkom demoralizacji młodzieży przez radziecką propagandę 

ateizmu. Mimo wojny konsekrował nowe świątynie, udzielał schronienia rodzinom żydowskim, w 

korespondencji z arcybiskupem grekokatolickim Andrzejem Szeptyckim apelował o zahamowanie 

zbrodni na ludności polskiej na kresach wschodnich. W 1944r. rozpoczął proces beatyfikacyjny 

arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Zob.S. Tylus, Twardowski Bolesław, w: Encyklopedia Katolicka, t. 

19, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 1183-1184.  
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 W. Szetelnicki, Arcybiskup – wygnaniec Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski, Kraków 1989, s. 74. 
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 Eugeniusz Baziak, arcybiskup lwowski, ur. 8 III 1890 r. w Tarnopolu, zm. 15 VI 1962 r. w Warszawie, 

administrator apostolski i ordynariusz w Krakowie, kapelan wojskowy, przełożony w seminarium 

duchownym we Lwowie, doktor teologii. Na prośbę kardynała Adama Sapiehy został w 1951 r. 

koadiutorem krakowskim, w 1958 r. został członkiem komisji soborowej do spraw karności 

duchowieństwa i wiernych, mianowany przez papieża Jana XXIII na ordynariusza w Krakowie krótko 
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arcybiskupem lwowskim od 1944 do 1962r. Pragnął on być przede wszystkim ojcem, a 

nie władcą
29

. W 1933 r. został wyświęcony na sufragana archidiecezji lwowskiej przy 

boku arcybiskupa Twardowskiego. W 1939r. zrezygnował z funkcji rektora seminarium 

duchownego, aby bardziej poświecić się sprawom swej owczarni
30

. Po zakończeniu 

wojny w 1945r. wskutek politycznych decyzji arcybiskup musiał opuścić stolicę 

archidiecezji i udać się w kwietniu 1946r. do Lubaczowa, a seminarium duchowne 

przenieść do klasztoru ojców bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmarł w nocy z 

14 na 15 czerwca 1962r. Ks. kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w kazaniu 

pogrzebowym powiedział: mąż Boży padł jako pasterz wśród swej owczarni
31

. 

Nieodzownymi pomocnikami w owczarni archidiecezjalnej przy rządach 

arcypasterzy byli biskupi, którzy nie zostali później arcybiskupami archidiecezji 

lwowskiej. Ks. biskup Józef Weber, biskup pomocniczy we Lwowie w latach 1895-

1906, został wyświęcony na biskupa jeszcze za arcybiskupa Seweryna de Dębowa 

Morawskiego, a opuścił kresową archidiecezję za arcybiskupa Bilczewskiego w 1906r., 

wypełniając tym samym swoje śluby, które złożył na studiach w Rzymie, kiedy 

zachorował na gruźlicę i polecił się Bogu, obiecując, iż jak wyzdrowieje, to wstąpi do 

Zgromadzenia Zmartwychwstańców, co nie mógł uczynić ze względów 

posłuszeństwa
32

.Zmarł jako arcybiskup Derny w Chicago w 1918r.Określenie jednego z 

zakonników oddaje całość jego życia: Był to niezwykły człowiek –wielki biskup –

świętobliwy zakonnik–prawdziwy mąż Boży. Jego miejsce zajął jako sufragan ks. biskup 

Władysław Bandurski, którego pasterzowanie przypadło na lata 1906-1918.Zapisał się 

on jako wielki patriota, związany podczas I wojny światowej z Legionami. Wiedział, iż 

tylko pod sztandarem Legionów rozwija się i dojrzewa sprawa polska. Po biskupie 

legioniście zaszczytny urząd pełnił biskup Bolesław Twardowski w latach 1918-

1923,późniejszy arcybiskup. Lata 1923-1928 są czasem wakatu na urzędzie biskupa 

pomocniczego archidiecezji. Dopiero od 1928r. do 1933r. pełnił urząd biskup 

Franciszek Lisowski, znakomity znawca dogmatyki szczegółowej i spekulatywnej, 

profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we 

Lwowie. W 1933r. został mianowany biskupem tarnowskim i przeniesiony do Tarnowa 

                                                                                                                                                                          

przed śmiercią. Zob. M. Rechowicz, Baziak Eugeniusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, dz. cyt., kol. 127. 
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 F. Machay, Zgon ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, „Przewodnik” 1962, nr 28, s. 434. 
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 W. Szetelnicki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski, Kraków 1989, s. 58. 
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 W. Urban, Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej …, dz. cyt., s. 160-163. 
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 J. Waligóra, Ludzie Kościoła w archidiecezji lwowskiej na przestrzeni wieków, Kraków 2012, s. 45-50.  
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jako biskup ordynariusz, gdzie zmarł po czterech latach owocnej pracy
33

.Następcą jego 

został arcybiskup Eugeniusz Baziak, który pełnił funkcję sufragana od 1933 do 1944r. 

Archidiecezja w chwili wybuchu II wojny światowej liczyła 1 079108 wiernych 

obrządku łacińskiego, głównie narodowości polskiej, z którym to obrządkiem 

utożsamiali się nie tylko Polacy, ale również Ormianie, a wielu z nich złożyło ofiarę z 

życia w okresie napadów banderowskich. Duszpasterstwo liczyło 487 księży 

diecezjalnych i 79 zakonnych, ustanowionych na 416 parafiach w 28 dekanatach. Po 

zakończeniu drugiej wojny światowej nastąpiły wysiedlenia ludności polskiej na Ziemie 

Zachodnie i Północne, na Śląsk, Pomorze, Warmię, Mazury, które zostały przyznane 

Polsce decyzjami mocarstw zwycięskich
34

. 

Archidiecezja w 2011 roku obejmowała obwód: lwowski, stanisławowski, 

tarnopolski i czerniowiecki. Liczyła 154 tys. wiernych na 271 parafiach w 11 

dekanatach
35

. 

Archidiecezja lwowska dała Kościołowi lud wierzący, szczerze miłujący Boga i 

bliźniego. Ten kresowy matecznik był narażony ciągle na różnego rodzaje sploty tarć 

wyznaniowych, walk narodowościowych, najazdów nieprzyjaciół i ataków pogańskich 

szczególnie turecko-tatarskich. Te rozliczne wojny stanowiły piec martyrologium do 

hartowania w ogniu prób, z których wychodził naród polski zawsze zwycięsko. Po 

dokonaniu zmian politycznych, granicznych i ludnościowych po II wojnie światowej 

przy Polsce został niewielki obszar po archidiecezji lwowskiej. Jest to obszar z 

Lubaczowem liczącym 32 parafie. Wierni z kresowej archidiecezji wypędzeni na tzw. 

Ziemie Odzyskane przenieśli ze sobą pobożność maryjną, eucharystyczną i ofiarność. 

Ludność archidiecezji lwowskiej miała dużo wiary i przywiązania do Kościoła. 

 

1.2. Kościół rzymskokatolicki wobec władz cywilnych 

 

Rozpoczęcie II wojny światowej przyniosło straty dla Kościoła. Nikt nie 

przypuszczał, że od 1 września 1939 roku nad archidiecezję spadną gromy z burz 

wojskowych i przelewać się będzie krew jak deszcz z chmur w ponurych dniach, która 

jak potok pociągnie za sobą wyznawców Chrystusa narodowości polskiej. Po wycofaniu 
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się wojsk polskich w kierunku Rumuni w chwili niemożliwości dalszej bohaterskiej 

obrony Polski,z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich do Lwowa podnosiły się głosy 

wśród ludności ukraińskiej o wyzwoleniu „Zapadłej Ukrainy”
36

. 

 Przyłączone zostały ziemie Małopolski do Ukrainy kijowskiej oraz została 

wyznaczona granica na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, ustalając podział na 

strefę okupacji niemieckiej i sowieckiej. Nastąpiła sekularyzacja i rozparcelowywanie 

majątków kościelnych. Warte uwagi jest, iż zaczęto obsadzać urzędy w większości 

Ukraińcami, usuwając ze stanowisk władz administracyjnych Polaków, ponieważ 

najważniejszą wytyczną było działanie z nienawiścią do wszystkiego co polskie. 10 

lutego 1940r.  dokonano największej wywózki ludności polskiej na Syberię, w której 

znajdowali się również polscy kapłani
37

. Archidiecezja była przez 22 miesiące pod 

okupacją radziecką. Z chwilą napaści III Rzeszy na ZSRR 22 czerwca 1941r. 

rozpoczęła się wojna niemiecko-radziecka, podczas której Lwów 30 czerwca znalazł się 

pod władaniem niemieckim, tym samym Małopolska Wschodnia znalazła się w 

granicach Generalnej Guberni, a zdobyty teren otrzymał nazwę Galicji Wschodniej, 

jako V dystrykt Generalnej Guberni
38

. 

Wybuch wojny zmienił nastroje i sytuację społeczeństwa polskiego w 

Małopolsce Wschodniej. W początkowej fazie zapanowała atmosfera uspokojenia, 

szczególnie w części południowej archidiecezji lwowskiej, a więc w województwie 

stanisławowskim, okupowanej przez Węgry, początkowego sprzymierzeńca III Rzeszy i 

był to miesięczny okres okupacji ze strony węgierskiej przed trzyletnim uciskiem, jakim 

się okazały po wejściu na te tereny siły niemieckie
39

. 

Niemcy liczyli się z możliwością wybuchu wojny z Rosją i chcieli 

przeciwstawić Polakom swoich Ukraińców. Ukraińcy wyjeżdżali na roboty do Rzeszy, 

a Ukraiński Komitet Narodowy we Lwowie otrzymywał pieniądze z Berlina dla rodzin 

robotników
40

. Tragiczne dzieje narodu polskiego w 1939r. sprowadziły na ziemie 

archidiecezji nowe sploty trudności bolesnych przeżyć. Ogłoszono przyłączenie 

Małopolski ze Lwowem do Ukrainy, która w 1941r. utworzyła Dystrykt Galicja. Taki 

stan doprowadził później do niszczenia ludności polskiej w sposób bezwzględny przez 

Organizację Ukraińskich Nacjonalistów tzw. banderowców. Ludność ukraińska była w 
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większości obrządku grekokatolickiego i bardzo utożsamiała się ze swoim 

pochodzeniem. Szczególne pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich nastąpiło w 

1939r., tuż przed samą wojną, gdy nastąpiło nakazane z góry zabezpieczenie 

niepewnego elementu ukraińskiego (OUN), polegające na aresztowaniu wielu osób 

pośród inteligencji, co musiało przyczynić się do wrogiego nastawienia ludności 

ukraińskiej do państwa polskiego
41

. 

Społeczny nastrój archidiecezji był pełen przygnębienia i zatroskania o dobro 

wiernych. Z końcem października 1939r. został zlikwidowany najpierw Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego, zaś w grudniu Seminarium Duchowne, a 

klerycy zostali rozesłani po parafiach i klasztorach, jak i domach prywatnych, gdzie 

musieli kontynuować studia i w konspiracji przygotowywać się do święceń kapłańskich. 

Od 1939do 1945r. biskup Eugeniusz Baziak, a jeden raz arcybiskup Bolesław 

Twardowski udzielili w 13 grupach święceń w katedrze lub kościele seminaryjnym. 

Biskup Eugeniusz Baziak przygotowywał prezbiterów i kleryków na trudne czasy, które 

przyszły na Kościół. Do końca września 1939r. biskupi mieszkali w siedzibie 

Seminarium Duchownego, aż do czasu, gdy nowe władze świeckie nie przemianowały 

budynku na Instytut Medyczny i od tego czasu aż do końca wojny rozpoczęła się 

tułaczka biskupów po różnych miejscach. Tak również działo się z budynkami 

zgromadzeń zakonnych, np. klasztor sióstr józefitek został przeznaczony na Zakład 

Specjalny dla Dzieci. Kuria metropolitalna została początkowo przeniesiona do 

klasztoru ojców dominikanów, a potem na plebanię parafii św. Antoniego przy ul. 

Łyczakowskiej. Duchowieństwo rozumiało sytuację, w jakiej znaleźli się biskup, a 

także seminarium i kuria, gdyż również doznawali ucisków przez duże podatki za 

obiekty sakralne, tzw. kultzbir, duchowni z terenu organizowali aprowizację i dowozili 

do Lwowa
42

. 

W Kronice Zgromadzenia Księży Misjonarzy we Lwowie czytamy: VIII 1940r.- 

Nałożono na księży olbrzymie podatki od kultu. Miały wynosić 75% dochodu, a w 

rzeczywistości przewyższały o 300% dochodu. Wszystkie nasze starania o zmianę 

decyzji, aż poprzez Kijów do Józefa Stalina, nie odniosły skutku. Część z naszych księży 

złożyła więc w Wydziale Finansowym oświadczenie, że nie będzie uprawiać kultu, by się 

uwolnić od podatku. Ale musieli dostarczyć dowód pracy, z czego żyją i ile zarabiają. 

                                                           
41

 A. Kubusik, Kształtowanie się świadomości ukraińskiej duchowieństwa Cerkwi grekokatolickiej w 

Galicji Wschodniej, „Nasza Przeszłość” 126 (2016), s. 89-110. 
42

 W. Szetelnicki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak,…, dz. cyt., s. 60-64. 



30 

 

Zarobek do 150 rubli wolny był od podatku. I tak ks. Zonn podpisał deklarację, że jest 

administratorem plebanii i kościoła z płacą 150 rubli, ks. Zapiór i na nim nr wyszyty 

628. Ks. Woroniecki, że jest uczniem malarza Pana Batowskiego, ks. Stark, że pracuje 

na budowach
43

. Duchowieństwo szukało różnych możliwych sposobów, aby uniknąć 

płacenia narzuconych należności poprzez środki pozwalające ominąć prawa narzucone 

przez okupanta sowieckiego.  

Od 1940roku rozpoczęto wywozić rodziny oficerów, działaczy politycznych, 

ziemian, uchodźców, duchowieństwo itp., w głąb Związku Radzieckiego, co 

zapoczątkowało organizację akcji charytatywnej w postaci wysyłania paczek 

żywnościowych. Szczególnie zasłużonym w dziele miłosierdzia był ks. Marian Folcik, 

wikariusz parafii św. Elżbiety we Lwowie, ojciec Czesław Kania – dominikanin i ks. 

Michał Rękas. Ks. Flocik prowadził również jadłodajnie dla ubogich w mieście i na 

prowincji. Warty uwagi jest fakt, który został zanotowany przez kurię w lipcu 1941r.
44

: 

Do kurii arcybiskupiej zgłosił się pewien kapitan niemiecki, Austriak, który działając z 

własnej inicjatywy zwrócił uwagę ks. bpa Eugeniusza Baziaka i ks. kan. Zygmunta 

Kałuniewicza na ogromne oczekiwania polskiej ludności z Żytomierza na przybycie 

polskiego katolickiego kapłana jako duszpasterza. Ks. Biskup był głęboko wzruszony 

troską świeckiego katolika w mundurze wojskowym, który chciał pomóc Polakom 

stęsknionym katolickiego kapłana. W tym celu wydelegował ks. Marina Flocika jako 

duszpasterza dla Polaków na Ukrainie, który udał się z kapitanem do tej miejscowości 

oficjalnie jako tłumacz języka ukraińskiego
45

. 

Posługa kapłańska w tym czasie nabierała znaczącego charakteru entuzjazmu i 

podtrzymywania na duchu wiernych, a sama postawa kapitana wskazuje na to, iż nie 

wszyscy w szeregach wojska byli pozbawieni uczuć religijnych. Posługa ks. Flocika 

była intensywna i pobożna, co nie spodobało się hitlerowcom i został usunięty z 

Żytomierza. To wskazuje, iż kapłan, odznaczający się dużą gorliwością i zapałem do 

pracy duszpasterskiej, nie był akceptowany przez okupanta. Tragizm położenia ludności 

polskiej spotęgowany był przez napady i mordy dokonywane przez ukraińskich 

                                                           
43

Kronika Domu Księży Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946), jako 

źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja źródła, oprac. G. 

Chajko „Nasza Przeszłość” 121 (2014), s. 217. 
44

 W. Strzelecki, Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski, s. 65. 
45

Tamże, s. 67. 



31 

 

nacjonalistów, których apogeum rozpoczęło się w 1943r. i trwało do końca wojny, a 

nawet po niej
46

. 

Pozycja Kościoła w obliczu wojny była trudna. Kościół, który stanowił zawsze 

ostoję polskości, stał się szczególnym przedmiotem nienawiści i dyskryminacji ze 

strony władz okupacyjnych. Niezwykle utrudniona była łączność pomiędzy kurią a 

księżmi. Archidiecezja utraciła swoje beneficja, które zostały sekularyzowane. Lud 

wierny powoli ubożał, czego wynikiem w 1942r. był głód nie tylko w miastach, ale i we 

wsiach. Działania wojenne wyniszczały gospodarkę. Wysokie kontrybucje na rzecz 

okupanta przyczyniały się do ubożenia. W takich okolicznościach Kościół organizował 

wszelkie wysiłki, pomoc duszpasterską i społeczną. Praca ewangelizacyjna wyrażała się 

w kazaniach, w tłumaczeniu perykopy ewangelicznej i moralnym wyjaśnianiu do spraw 

bieżących. Kazania miały też charakter patriotyczny i historyczny. Nauczanie 

młodzieży sprowadziło się do przygotowania kandydatów do pierwszej Komunii 

świętej i spowiedzi. Podczas okupacji niemieckiej nauka religii odbywała się tylko w 

szkołach podstawowych, a młodzież starsza uczęszczała na nauki w tajnych 

kompletach. Warto zaznaczyć przy omawianiu okupacji hitlerowskiej, że wiele plebanii 

i klasztorów udzielało pomocy ludności żydowskiej, której eksterminację masowo 

prowadzili Niemcy, zamykając Żydów w gettach i wywożąc ich do obozów pracy
47

. 

Wobec niebezpieczeństwa osłabienia wiary na skutek propagandy, ateizacji i 

zobojętnienia religijnego arcybiskup Bolesław Twardowski wydał instrukcję dla całej 

archidiecezji w sprawie nauczania prawd wiary. Polecił, aby otoczyć troską młodzież i 

aby w miarę możliwości wyjaśniać prawdy katechizmowe we wszystkich kościołach. 

Frekwencja dzieci katechizowanych w niektórych parafiach sięgała od 70 do 85%, 

młodzieży od 60do70%, dorosłych około 65%. Nieszpory niedzielne i świąteczne, 

nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe zawsze były połączone z 

katechezą
48

. 

Teren archidiecezji pod wzglądem ludnościowym był bardzo zróżnicowany i 

zapalny. Mieszkali na nim od wieków Rusini, pierwotnie schizmatycy, którzy później 

zjednoczyli się z Kościołem katolickim. Mieszkali przede wszystkim Polacy, którzy 

przybyli dawniej na ziemie ruskie i podnosili stan kraju. Mieszkali również Ormianie, 
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który byli uzdolnianymi kupcami. Znaczącą grupę stanowili Żydzi. Archidiecezja w 

swych granicach mieściła kolonistów z Czech, Prus i Austrii. Znaczące jakieś napięcia 

pod wzglądem narodowościowym były początkowo słabe. Każdy starał się uzupełniać 

w obowiązkach stanu. Pierwszą szczególną kością niezgody i iskrą niezrozumienia stały 

się wojny kozackie, powstanie Bohdana Chmielnickiego, które to oddzieliły synów od 

ojczyzny. Do zenitu niezgody doszło w czasie I wojny światowej (1917-1918) i II 

wojny światowej (1939-1945), która była podsycana na wszelakie sposoby przez 

zaborców. Warto przypomnieć rzeź humańską z 1768r., podczas której zostało 

wymordowanych ponad 100 tysięcy Polaków i Żydów przez zbuntowane chłopstwo 

kozackie i ruskie
49

. 

Władze cywilne na terenie okupowanym podczas II wojny światowej 

podejmowały walkę z językiem polskim w służbie Bożej. Okupant chciał 

zgermanizować tutejszą ludność, więc usuwano polskie napisy na chorągwiach 

kościelnych, bramach cmentarnych, szczególnie polskie epitafia o treści patriotycznej. 

Chciano zatrzeć wszelkie ślady polskości, odbierano książeczki do nabożeństwa ze 

znaną pieśnią na czas ucisku Boże coś Polskę. Nauczanie katechezy w szkołach zostało 

usunięte, a na samą instytucję Kościoła nakładano wysokie podatki, które uiszczać 

musieli wierni pod groźbą zamknięcia świątyni, która stanowiła bastion polskości
50

. 

Stosunek do kleru wynikał z założeń polityki prowadzonej przez Hitlera wobec 

narodowości polskiej. To przecież duchowieństwo i Kościół były zawsze kolumnami 

podtrzymującymi polskość i dlatego hitlerowcy chcieli je zniszczyć. Trzeba zaznaczyć, 

iż terenami, na których prowadzono najbardziej zacięte walki z polskim 

duchowieństwem, były obszary przyłączone do III Rzeszy.  

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa w lipcu 1944r. zmieniła się znów na 

gorsze sytuacja Polaków i katolików, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu na zachód, 

chociaż też ze strachu, niejednokrotnie w obawie przed nowymi prześladowaniami, 

sami uciekali ze Lwowa. Kronikarskie zapiski ks. Kałężnego ze Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy pokazują exodus ludności, a także Kościoła rzymskokatolickiego. Dzięki 

zapiskom możemy poznać postawy prawdziwej wiary księży i sióstr zakonnych, a także 

wiernych pragnących uniknąć akcji wysiedleńczych i rewizji świątyń na cele 

świeckie
51

. 
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W czasie opisywanym trudno było o zachwiane takich wartości jak Bóg, honor i 

ojczyzna, jednak nie można powiedzieć, że ich w ogóle nie było, wręcz przeciwnie chęć 

walki o nie stała się sztandarowym motywem działań na wszystkich płaszczyznach tej 

wojny, gdyż przez Polaków przemawiała odpowiedzialność za dobro wspólne, 

ponieważ Bóg jest ostatecznym celem człowieka. Papież Benedykt XVI tak wyraził się 

na temat Kościoła lwowskiego w 600. rocznicę przeniesienia stolicy archidiecezji z 

Halicza do Lwowa: W sposób szczególny dziękujemy Kościołowi lwowskiemu, który 

dzięki swojemu zaangażowaniu dał podwaliny do duchowego rozwoju wiary we 

wspólnotach, umocnieniu chrześcijańskich wartości, dobra i sprawiedliwości oraz 

otworzył drogę do służby społeczeństwu
52

. 

 

1.3. Duchowieństwo rzymskokatolickie  

wobec obrządków grekokatolickiego i ormiańskiego 

 

Największe piętno w życiu narodowym i politycznym wśród wiernych obrządku 

grekokatolickich Ukraińców wywarł metropolita Andrzej Szeptycki
53

, który uważany 

był i jest za ich przywódcę narodowego. Podczas swoich rządów działał przy 

antypolskim usposobieniu, przyczynił się jako ukraiński działacz do powstania 

szowinistycznego ukraińskiego nacjonalizmu, dołożył przysłowiową łyżką dziegciu 

pomiędzy stosunki polsko-ukraińskie, które i tak były poważnie pogorszone
54

. 

Swoje idee polityczne znakomicie zaszczepił do swojej archidiecezji lwowskiej i 

starał się je wszczepić także w pozostałe eparchia. Dla porównania, biskup przemyski 

Jozafat Kocyłowski identyfikował się ze swoim przełożonym, jednakże przy 

problemach ze swym duchowieństwem, jak i wiernymi nie mógł przyjąć aż tak 

radykalnych postaw wobec ludności polskiej. Przeciwnikiem polityki biskupa 

                                                           
52

 A. Chlipalski, Po Haliczu – od sześciu wieków we Lwowie, art. cyt., s. 10. 
53

Andrzej Szeptycki, metropolita obrządku grekokatolickiego we Lwowie, ur. 29 VII 1865r., zm. 

1XI1944r., przewodniczący ukraińskiej deputacji do cesarstwa Franciszka Józefa I w sprawie 

emancypacji ludności ukraińskiej w Galicji, postulator utworzenia uniwersytetu ukraińskiego we 

Lwowie, popierał ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie walk polsko-ukraińskich w 1918r.W 

latach 20. XX w. emigrował do USA. Reformator zakonów, wprowadził 5-letni cykl nauki i celibat w 

seminariach. Inicjator welehradzkich zjazdów unijnych, w celu przeciwdziałania nacjonalizmowi 

skrajnych organizacji ukraińskich. W 1930r. powołał Ukraiński Związek Katolicki. W 1941r. poparł ideę 

niepodległego państwa ukraińskiego pod aspiracjami Niemiec. Występował przeciw eksterminacji 

Żydów. Autor wielu prac pastoralnych. Zob. W. Osadczy, Szeptycki Andrzej, w: Encyklopedia Katolicka, 

t. 19, dz. cyt., kol. 49-50.  
54

Relacja o stanie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-

1919, oprac. J. Wołczański, „Studia Sandomierskie” 17(2010), z. 1-2, s. 10-15. 



34 

 

Szeptyckiego był zdecydowanie biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn
55

, który 

nie szukał walki z Polakami ale dialogu chrześcijańskiego, zbliżenia, gdzie widział 

największe możliwości rozwoju swojego narodu. Ukraińcy nie byli zadowoleni 

zarówno z postawy biskupa przemyskiego, jak i Stanisławskiego. Pojawiały się głosy 

sprzeciwu, a wręcz napaści, gdzie za wzór ukraińskiego patriotyzmu, a nawet 

nacjonalizmu był podawany arcybiskup lwowski Andrzej Szeptycki, który krytykowany 

był tylko za to, że chciał wprowadzić celibat wśród duchowieństwa grekokatolickiego
56

. 

Struktura graniczno-organizacyjna diecezji grekokatolickich była identyczna z 

diecezjami łacińskimi. Należy zauważyć, iż wszystkie trzy diecezje grekokatolickie 

posiadały biskupów pomocniczych. Jednym z nich był biskup Józef Bocian, sufragan 

arcybiskupa Szeptyckiego, który miał zostać skierowany do Łucka i miała mu być 

powierzona misja nawracania na unię, do czego nie dopuściły władze polskie w 

1924roku z powodu obaw przed wznieceniem tam antypolskiej propagandy ukraińskiej. 

Wskazuje to na fakt, iż przed rozpoczęciem działań nacjonalistycznych na szerszą skalę 

rząd polski już widział wśród duchowieństwa grekokatolickiego niebezpieczne 

elementy wrogości. Dały się one później we znaki na kartach historii jako ludobójstwo 

dokonywane przez UPA i OUN przy namowie duchowieństwa grekokatolickiego, a 

przynajmniej przy obojętności wobec dokonywanych mordów. Nacjonalistyczne 

zjawisko wśród duchowieństwa greckokatolickiego trwało i doprowadziło do poważnej 

rozbieżności w strukturze hierarchicznej Kościoła
57

.  

Do współpracowników arcybiskupa Szeptyckiego najeżał ks. Józef Slipyj, który 

był powołany na stanowisko koadiutora z prawem następstwa po arcybiskupie. We 

Lwowie rozpoczął akcję usuwania z cerkwi grekokatolickich naleciałości z Kościoła 

łacińskiego, czego świadectwem było usuniecie w katedrze św. Jura we Lwowie ołtarzy 
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bocznych i zaprzestania używania monstrancji
58

. 

Metropolita Szeptycki występował w obronie narodu żydowskiego, który był 

okrutnie prześladowany i niszczony przez reżim hitlerowski, sprzeciwiał się licznym 

barbarzyństwom hitlerowskim na Wschodzie, protestował przeciwko wciąganiu 

ukraińskiej policji pomocniczej do akcji eksterminacji Żydów oraz oskarżał działania 

ekstremistów ukraińskich wobec ludności polskiej na Wołyniu. Jednak zostało ono 

potępione w sposób kurtuazyjny i bardzo dyplomatyczny, bez większej odezwy 

przeciwdziałającej ludobójstwu. Jak podaje ksiądz obrządku grekokatolickiego, 

Jarosław Moskałyk, jeśli chodzi o stosunki rzymskich katolików z grekokatolikami, to 

metropolita z dużym zatroskaniem reagował na napięcia ukraińsko-polskie i starał się 

inspirować wzajemny dialog w latach II wojny światowej oraz budowanie atmosfery 

wzajemnego poszanowania. Metropolita w swoich odezwach do narodu ukraińskiego 

wzywał do zachowania godności chrześcijańskiej
59

. 

Szeptycki starał się znajdować nić porozumienia we własnym społeczeństwie, 

które było podzielone ideologicznie, wyznaniowo i wartościowo. W swojej polityce 

usiłował ograniczyć tendencje odwetowe w stosunku do siebie społeczeństwa innej 

narodowości. W okresie wojny dążył do zbudowania silnej pozycji Kościoła 

grekokatolickiego, co stanowiło jego priorytet działalności duszpasterskiej
60

. 

Lata konfliktu 1918-1919 kopały przepaść między ludnością katolicką obrządku 

łacińskiego z wyznawcami obrządku bizantyjskiego. Wydana we Lwowie drukiem w 

latach konfliktu korespondencja między lwowskimi arcybiskupami łacińskim Józefem 

Bilczewskim a grekokatolickim Andrzejem Szeptyckim oraz duchowymi przywódcami 

pogrążonych w bratobójczej wojnie ilustruje tragizm konfliktu. W świadomości 

Polaków pozostało bohaterstwo Orląt Lwowskich, znany jest przebieg walk na terenie 

Lwowa, zaś obcy wydaje się terror ukraińskich formacji wojskowych wobec ludności 

zamieszkującej prowincję, szczególnie terytorium wiejskie
61

. 

W czasie konfliktu opowiadał się arcybiskup Szeptycki jednoznacznie po stronie 

ukraińskiej. Nawet na apel arcybiskupa Bilczewskiego do ukraińskich sił politycznych i 

wojskowych, szczególnie na prowincji, o zaprzestanie zbrodniczego terroru wobec 

ludności polskiej, odpowiadał wymijająco, banalizując stanowcze i merytoryczne 

                                                           
58

Historia Kościoła w Polsce, t. II, cz. 2, dz. cyt., s. 83-84. 
59

 J. Moskałyk, Metropolita Andrzej Szeptycki wobec wyzwań historyczno-eklezjalnych, „Poznańskie 

Studia Teologiczne” 24 (2000), s. 310. 
60

Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, oprac. A. Zięba, Kraków 1994, s. 229-235. 
61

 J. Krętosz, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008, s. 57. 



36 

 

argumenty metropolity obrządku łacińskiego. Arcybiskup Szeptycki jako duchowy 

przywódca Ukraińców przyłożył rękę do rozwoju niebezpiecznego kierunku 

świadomości ukraińskich elit i pośrednio do zaognienia stosunków między ludnością 

polską i ukraińską zamieszkującą wspólnie terytorium archidiecezji. Arcybiskup 

Bilczewski w swojej korespondencji z lat konfliktu ostro w swym tonie oskarżał 

Szeptyckiego i jego otoczenie za brak dobrej woli w sprawie załagodzenia konfliktu. 

Episkopat unicki in gremio ostrzegał przed stronnictwami moskalofilskim, jak i 

starorusińskim. Opowiadał się za działaniami w kierunku powstania państwa 

ukraińskiego. Arcybiskup Bilczewski pisał do arcybiskupa Szeptyckiego w sprawie 

zaprzestania terroru wobec ludności cywilnej w liście 23 lutego 1919r.
62

:Jeżeli i tym 

razem jeszcze prośba moja napotka na odmowę ze strony Waszej Ekscelencji, czego nie 

chcę przypuszczać – publicznie wezwę Waszą Ekscelencję przed trybunał Boży przed 

sąd Stolicy Świętej i całego świata cywilizowanego. Zasłużyłbym miano wilka, nie 

pasterza, gdybym milczał tam, gdzie chodzi o zbawienie
63

. 

Stolica Apostolska w czasie wojny polsko-ukraińskiej zwracała się do 

arcybiskupów lwowskich wszystkich obrządków o nawoływanie do zakończenia tej 

wojny. Apel ukazał się wówczas w prasie polskiej i był odczytywany w kościołach i 

cerkwiach na terytorium objętych wojną. Wizytator apostolski Achilles Ratti zwracał 

się dwukrotnie, 27 grudnia 1918r. i 13 lutego 1919r.,o kontynuowanie wysiłków przez 

biskupów w celu doprowadzenia do rozejmu. Po ostatecznym zajęciu, a raczej 

odzyskaniu przez Polskę spornego terytorium Galicji Wschodniej, biskupi 

greckokatoliccy na konferencji episkopatu 26 sierpnia 1919r. ogłosili list pasterski, w 

którym podkreślono: „Wyrażamy ubolewanie z powodu nowej okupacji”. W związku z 

jednoznaczną postawą metropolity Szeptyckiego wobec polsko-ukraińskiego konfliktu 

polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych końcem 1919r. podjęło w Stolicy 

Apostolskiej starania o przeniesienie Andrzeja Szeptyckiego do Wiecznego Miasta i 

nominację w jego miejsce przychylnego i bezkonfliktowego biskupa Grzegorza 

Chomyszyna
64

.  

Po zakończeniu polsko-ukraińskiej wojny w listopadzie 1919roku Rada 

Ambasadorów przekazała Polsce Galicję Wschodnią. W obliczu tych faktów i upadku 

krótkotrwałej Zachodnio-Ukraińskiej Republiki metropolita Szeptycki podjął za 
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granicą, głównie w ośrodkach europejskich i amerykańskich, działania dyplomatyczne 

na rzecz niepodległości Ukrainy, prowadząc przy tym równocześnie wymierzoną 

przeciw Polsce agitację narodową. Sam metropolita był internowany w Poznaniu w 

1923r., skąd wrócił do Lwowa, a w Spale musiał złożyć w obecności prezydenta  

Rzeczypospolitej Polskiej przysięgę lojalności wobec Rzeczypospolitej
65

.  

Duchowieństwo unickie zajęte walkami i przygotowaniami do niepodległej 

Ukrainy nie interesowało się odbudową życia kościelnego i religijnego Cerkwi. Księża 

zajęci działalnością narodową i społeczno-kulturalną mało interesowali się 

duszpasterstwem, w czym wyręczały ich zakony
66

. 

Rzymskokatolickie relacje z grekokatolikami były zgodne co do nawracania na 

łono Kościoła katolickiego prawosławnych, czego odpowiedzią była neounia, mająca za 

cel pozyskanie prawosławnych dla katolików. Nawracanie prawosławnych na 

katolicyzm wymagało większej gorliwości kapłańskiej, czego nie wykazywali uniccy 

duchowni w zestawieniu z duchowieństwem łacińskim. Unici wykazywali dużo miłości 

dla Kościoła, choć przejawiały się wśród nich tendencje dążności do łączenia się ze 

schizmatycką Cerkwią, co miało wyraz szczególnie w akcji tzw. Grupy inicjatywnej ku 

zjednoczeniu grecko-katolickiego Kościoła z Cerkwią ruską – prawosławną w 1945 r.
67

 

 Po wkroczeniu w 1941r. armii niemieckiej na tereny Kresów wschodnich, OUN 

w myśl swych postanowień nacjonalistycznych, rozpoczęła walkę z tzw. obcym wrogim 

żywiołem. W wyniku zbrodniczej działalności ukraińskich szowinistów poniosło śmierć 

na Wołyniu 40 tysięcy Polaków. Pod wpływem tych wydarzeń koła nacjonalistyczne 

podjęły decyzję o likwidacji tak zwanego elementu wschodniego na terenach 

Małopolski Wschodniej, która była o wiele tragiczniejsza w skutkach. Szacuje się straty 

w ludności polskiej na 200 tysięcy, a nawet 500 tysięcy ludzi
68

. 

  Motorem napędowym siły nienawiści w eksterminacji ludobójstwa ludności na 

Kresach południowo-wschodnich było wielu księży Cerkwi grekokatolickiej. Udzielali 

oni poparcia ukraińskim nacjonalistom. Nawoływali do działań, które miały znaczny 

udział do utworzenia państwa ukraińskiego. Nie bacząc przy tym, aby kierować się 

jakimikolwiek zasadami moralnymi. W czasie nabożeństw i Mszy Świętych wzywali z 

ambony do mordowania i niszczenia polskości i Polaków, udzielając przy tym 
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błogosławieństwa członkom UPA i OUN, którzy byli sprawcami rzezi ludności polskiej 

wyznania rzymskokatolickiego. Szokujący jest fakt, iż kapłani odprawiali nabożeństwa 

dziękczynne po dokonanej zbrodni ludobójstwa. W cerkwiach miały miejsce 

poświęcenia różnego rodzaju narzędzi mordu i tortur, min. siekier, sierpów, kos, noży 

wideł, bagnetów, broni palnej. Istniały sytuacje, gdzie nawet proboszczowie oddawali 

plebanie na siedziby bojówek nacjonalistycznych, a niektórzy szantażowali swych 

wiernych, iż nie otrzymają rozgrzeszenia, jeżeli nie będą ribaty Lachiw. Duchowni 

zasiadali w niektórych sądach komitetów rewolucyjnych i skazywali Polaków na 

śmierć
69

.Jak podajeks. J. Anczarski:To oni (duchowni grekokatoliccy)byli głównymi 

sprawcami rozbudzenia nacjonalizmu ukraińskiego. Przez całe lata wpajali tłumom 

nienawiść do wszystkiego co polskie. W końcu wymknęły im się sprawy spod kontroli
70

. 

Zbrodnicza działalność spod znaku Bandery zwróciła się w kierunku 

duchowieństwa rzymskokatolickiego. Duchowni polscy ginęli w obecności 

duchownych i był to paradoks. Jak podaje Edward Prus, świadkami mordów byli 

duchowni grekokatoliccy i prawosławni. Duchowni jednego obrządku katolickiego 

ginęli przez wiernych drugiego obrządku katolickiego. Kapłani ponosili śmierć w 

samotności lub ze swoimi parafianami w kościołach, czy też pomieszczeniach 

gospodarczych, cierpiąc przy tym straszne tortury
71

.Niemożna wykluczyć, iż również 

byli kapłani grekokatoliccy, którzy potępiali zbrodniczą działalność i stawali w obronie 

Polaków. I wtedy oni – choć Ukraińcy –ginęli z rąk swych braci – ukraińskich 

banderowców. 

Stosunki z Ormianami układały się najlepiej spośród wszystkich obrządków 

i wyznań. Na czele ormiańskiej archidiecezji stał arcybiskup Józef 

Teodorowicz
72

.Konkordat z 1925r. rozciągał jurysdykcję na obszar całej 
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Rzeczypospolitej. Schematyzm z 1931r. pokazywał liczbę 5 200wiernych, której w 

rzeczywistości było mniej. Księża i klerycy odbywali studia w Rzymie i na 

uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Należy zauważyć, iż do kościoła 

ormiańskiego uczęszczali także katolicy, a sami Ormianie uważali się za Polaków 

przywiązanych do swych kościołów. Oczywiście Kościół ormiański posiadał swoją 

katedrę w centrum Lwowa, której wnętrze zdobione było freskami o wyraźnej treści i 

stylu pędzla łacińskiego. Na terenie archidiecezji funkcjonowało Archidiecezjalne 

Towarzystwo Ormiańskie, jak i miesięcznik „Posłaniec Świętego Grzegorza”. Sam 

arcybiskup był znany z nastawienia propolskiego, a szczególnie z obrony polskości 

Śląska w okresie plebiscytu, jak również zasiadał w polskim Senacie, mając mandat 

senatora
73

. 

Stosunek Ormian do Polaków określa całokształt działalności arcypasterza 

ormiańskiego, arcybiskupa Józefa Teodorowicza, który dzięki swojej postawie było 

bronić tożsamości narodowej oraz mediatorem w zróżnicowanym gospodarczo, 

społecznie i politycznie społeczeństwie, wobec zagrożeń ustrojowych II 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dalszy rozwój wydarzeń nastąpił podczas II wojny 

światowej. Nauki arcybiskupa przenosiły się na mentalność Ormian i dużą postawę 

obrony polskości w czasie okupacji. Ta patriotyczna rola Kościoła zaznaczyła się w 

utrzymaniu jedności podzielonego rozbiorami narodu. Arcypasterz Ormian podkreślał, 

iż Polacy pobudzeni duchem wspólnej wiary katolickiej, tylko na płaszczyźnie religijnej 

mogli autentycznie przeżywać swoją jedność narodową
74

. 

 Dla arcybiskupa niepodległość była znakiem przymierza między Bogiem a 

narodem, gdzie Polacy winni, w trosce o wypełnienie przymierza z Bogiem, nie tylko 

sami być religijnymi lecz także swoje państwo nowo powstałe czynić chrześcijańskim. 

Według arcybiskupa w okresie międzywojennym, co później okazało się prawdą w 

trakcie wojny, Polska była szczególnie zagrożona przez idee, na których opiera się 

„państwo pogańskie”, a także okazywała podatność radykalizmowi społecznemu 

prowadzącemu do laicyzacji i komunizmu. Arcybiskup uważał, że jest to wynik 

wpływu rosyjskiego na naród polski. Widział w kraju nieład moralny, nieustanną walkę 

stronnictw,  ich radykalizm w dobie pozaborowej, który uderzał w Kościół i czynił 
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łatwą zdobycz dla nieprzyjaciela
75

. 

 Arcybiskup wskazywał na konieczność wzmocnienia więzów łączących naród z 

Kościołem i podjęcia wspólnej walki przeciw propagandzie komunistycznej. Uważał, iż  

obowiązkiem Episkopatu jest uświadomienie wiernym istnienia zagrożeń, mówił:(…) 

ile razy polityka narzędziem się staje apostazji narodu od Boga i ilekroć razy polityka 

swoim autorytetem zatwierdzi i do zasady prawa wniesie to, co jest złe i niemoralne, 

tylekroć razy my ją pozwiem przed sąd i trybunał Pański(…)
76

. 

Zdaniem arcybiskupa zadaniem antyrewolucyjnym winna zająć się Akcja 

Katolicka, której głównym celem powinna być walka z siłami godzącymi w naukę 

Kościoła. Zadaniem Akcji miało być zbieranie informacji o zagrożeniach, które mają 

często zamaskowane oblicze ideologiczne, sama Akcja miałaby je demaskować
77

. 

 Biuro Akcji Katolickiej, czy też Sekretariaty Akcji Katolickiej miały na celu 

wykorzystywać inne organizacje katolickie, rozsiane po Polsce, do  stworzenia centrali 

informacyjnej, która pełniłaby funkcję sztabu synchronizującego działalność organizacji 

i prasy katolickiej. I taka siła mogłaby skutecznie wystąpić przeciw np. wrogiej 

laicyzacji oświaty. Arcybiskup często zauważał zagrożenie komunistyczne dla Polski, 

co nie wyklucza, że nie widział innych zagrożeń. Sądził, iż w Polskę godzi nie tylko 

ideologia komunizmu, ale i niemieckiego narodowego socjalizmu, która osiągnęła 

apogeum w III Rzeszy, i trzeba je nazwać neopoganizmem. Arcypasterz Józef 

Teodorowicz, mąż stanu, zaznaczał, że komunizm wykreślił ze swojego słownika 

pojęcie narodu, natomiast nazizm uczynił z tego pojęcia główny fundament swej 

propagandy. Choć oba te systemy różnią się ideologicznie, to jednak w praktyce ich 

działanie jest podobne
78

. 

Arcybiskup Józef Teodorowicz, mając dobrą poglądowość polityczną, wiedział, 

iż nienajlepsze stosunki między Polakami a Ukraińcami były owocem trwającej od lat 

akcji austriackiej, mającej na celu poróżnienie obu narodów zamieszkujących 

Małopolskę Wschodnią. Ukraińcy myśleli, że mają sprzymierzeńca ze strony Austrii, 

tymczasem oni traktowali ich przedmiotowo. Metropolita ormiański twierdził, iż gdyby 

nie antypolski charakter ukraińskich ruchów, to Austriacy by tak przychylnym okiem 
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nie patrzyli i wspomagali tego procesu. Arcybiskup był autorem programu jedności 

Małopolski Wschodniej  z innymi ziemiami polskimi z dnia 3 kwietnia 

1919r.Dokument stwierdza, iż ludności ukraińskiej należy przyznać autonomię 

narodową, która jednak by nie naruszała integralności terytorialnej państwa polskiego. 

Wniosek ten został uchwalony przez sejm w dzień po złożeniu go przez arcybiskupa. 

Aktywny obrońca polskości Kresów wschodnich, daleki od wrogości wobec 

Ukraińców, choć nieufny wobec nich – tak można skomentować postawęarcybiskupa 

Teodorowicza. To on nazywał Ukraińców – „bratnim narodem”,  a wojnę – 

„bratobójczą”. Ubolewał, iż obydwa narody nie mogą znaleźć zgody między sobą, aby 

żyć w pokoju i oprzeć się spirali nienawiści
79

. 

Studium osobowościowe arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza wskazuje, że 

jest to szczególna postać na tle wybitnych osobowości II Rzeczypospolitej. Jego 

głównymi cechami była żarliwość religijność, gorący patriotyzm, który przejawiał się 

we wszystkim, co robił z odwagą i zdecydowaniem, oraz horyzontalny umysł. Troska o 

Kościół i przestrzeganie praw moralności chrześcijańskiej były u podstaw jego 

rządzenia i działalności politycznej. Arcybiskup okazywał odwagę i zdecydowanie 

wobec przeciwności i niebezpieczeństw ze strony autorytetów politycznych i 

kościelnych, wówczas gdy był przekonany, że błądzą w danej sprawie. Przede 

wszystkim arcybiskup jako ikona ormiaństwa w Polsce był zwierzchnikiem duchowym 

małej, bo liczącej kilka tysięcy wspólnoty religijnej Ormian polskich. W episkopacie 

był jednym z najważniejszych biskupów na płaszczyźnie politycznej. W Sejmie 

Ustawodawczym był najbardziej aktywny wśród duchowieństwa
80

. 

Ormianie polscy w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu dzielili z 

Polakami losy cierpienia i okrucieństwa ze strony okupantów i bojówek UPA. W dniach 

19 – 21 kwietnia 1944r. dokonano jedne z najkrwawszych mordów na ludności 

ormiańskiej, zamieszkującej miasteczko Kuty nad rzeką Czermosz. Wówczas z rąk 

UPA oprócz Polaków zginęło stu Ormian. Kuty były w XX w. drugim po Lwowie 

skupiskiem Ormian, w którym żyło tysiąc Ormian
81

.  
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II ROZDZIAŁ 

Walka z duchowieństwem rzymskokatolickim 

 

2.1. Martyrologium duchowieństwa pod okupacją hitlerowską 

 

 Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej nastąpił 22 czerwca 1941r. i trwał  

aż do załamania ofensywy hitlerowskiej na Wschodzie tj. do stycznia 1944r. Wówczas 

Małopolskę Wschodnią włączono do Generalnego Gubernatorstwa (DistriktGalizien) 

irozpoczęła się okupacja niemiecka
82

. 

Polski kler diecezjalny w latach II wojny światowej zapłacił wysoką cenę za 

przynależność do Boga – daniną krwi i cierpień w obozach pracy, więzieniach i 

miejscach przymusowych robót. Największym z obozów koncentracyjnych, gdzie 

zsyłano duchownych, był obóz w Dachau. Według zestawień ks. Wiktora Jacewicza 

straty osobowe duchowieństwa diecezjalnego na terenie lwowskiej archidiecezji w 

obozach  koncentracyjnych wyglądały następująco: Buchenwald –1 kapłan, Dachau –3 

kałanów, Gross-Rosen – 1 kapłan, Majdanek –3 kapłanów i14 więzionych, 41 

rozstrzelanych, 8 ofiar wojny, 5 – zaginionych. Podsumowując, należy stwierdzić, że 

eksterminacja pochłonęła 76 kapłanów
83

.  

Ks. Wiktor Jacewicz w swojej pracy Martyrologium duchowieństwa  

rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 podaje, iż stan 

liczebny duchowieństwa archidiecezji lwowskiej na 1939r. był największym  

ze wszystkich diecezji w II Rzeczypospolitej Polskiej ponieważ jego liczebność 

wynosiławówczas754 kapłanów. Niestety, w wyniku kolejnych wydarzeń 102 księży 

dotknęła okupacja hitlerowska, w której zginęło 77duchownych
84

. 

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż podane dane 

liczbowe strat duchowieństwa na obecny stan badań są niejedno znaczne, gdyż liczba 

strat w rzeczywistości jest większa. 

Miejscem śmierci duchownych były nie tylko obozy koncentracyjne. 

Przewarzająca część ofiar spośród duchowieństwa poniosła śmierć w więzieniach lub 
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zginęła na posterunku pracy duszpasterskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów, którzy 

dokonywali  zbrodni w imię ideologii Adolfa Hitlera.  

W kronikarskich zapiskach Zgromadzenia Księży Misjonarzy we Lwowie 

znajdują się następujące notatki: 

30 czerwca 1941r. – wejście wojsk niemieckich do miasta Lwowa. Ludność z 

radością przyjęła wojska niemieckie, niebezpieczeństwo Sybiru już minęło. Ludzie 

rozpoznają pomordowanych przez bolszewików i hitlerowców i urządzają masowe 

pogrzeby.  

 1 lipca 1941r. – władze niemieckie, za pośrednictwem Ukraińców zabierają 

przemocą Żydów i Żydówki do pracy, głównie do mycia pomordowanych i usuwania 

gruzów z miasta.  

 2 lipca 1941 – Żydzi masowo zgłaszają się po chrzest święty. W ciągu jednego 

tygodnia, w parafii św. Wincentego a Paulo, 50 zgłoszeń, dawniej w ciągu 1roku 4-5 

zgłoszeń. 

 3 lipca 1941 – władze niemieckie urządzają się w ratuszu. Obok swastyki 

niemieckiej powiewa sztandar ukraiński. Do władz niemieckich zgłasza się moc 

klasztorów po zwrot zabranych budynków. Nasze Zgromadzenie zgłasza się po zabrany 

kościół przy ul. Snopkowskiej, a zamieniony przez bolszewików na magazyn 

żywnościowy. Władze niemieckie żądają zaświadczenia, że kościół jest pusty.  

 8 lipca 1941r. – ustanowienie tymczasowego stróża kościoła na ul. 

Snopkowskiej, wobec niebezpieczeństwa zajęcia go przez Ukraińców. 

 10 kwietnia 1942r. – szalona drożyzna żywności: 1kg słoniny 125zł, 1kg masła 

120zł, 1kg ziemniaków 10zł, 1kg mąki jasnej 45zł, 1kg krupy 35zł. W kuchni parafialnej 

dożywiamy codziennie 4000 osób. Spłacamy w dalszym ciągu długi budowy kościoła
85

. 

 Przytoczone fragmenty obrazowo przedstawiają panującą sytuację podczas 

okupacji niemieckiej we Lwowie. Jednocześnie w tym samym czasie była ona 

połączona z ukraińskim nacjonalizmem, który stwarzał ciągłą obawę niebezpieczeństwa 

w postaci kolejnych tzw. łapanek prowadzonych przez kolaborujących z Niemcami 

Ukraińców. W wyniku następujących po sobie wydarzeń w dalszej fazie wojny 500 

tysięcy Kresowiaków zostało wywiezionych do Niemiec na roboty bądź też uciekło do 

Generalnej Guberni
86

. 

W dystrykcie Galizien we Lwowie gestapo zajmowało się prowadzeniem 
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działalności terrorystycznej. Rankiem 4 lipca 1941r., dokonali oni morderstwa licznych 

profesorów i polskich uczonych w których szeregach znalazł się m.in. ks. dr Władysław 

Komornicki(l.39)– znany profesor nauk biblijnych, wykładowca greki klasycznej na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza oraz we lwowskim seminarium duchownym. Działające 

we Lwowie gestapo pozbawiło go życia poprzez rozstrzelanie na Wzgórzu Wuleckim
87

. 

Najliczniejsze więzienie we Lwowie przy ul. Łąckiego zapełniało się z dnia na 

dzień, a tragizmu dopełniała eksterminacja ludności żydowskiej. Aresztowania, łapanki, 

wywózki na roboty i do obozów koncentracyjnych ludności cywilnej, w tym również 

księży i inteligencji – to wszystko budziło grozę, lęk i przerażenie
88

. 

Jak podaje ks. Wacław Szetelnicki, odwołując się do autentycznych 

dokumentów biskupa Eugeniusza Baziaka,do końca wojny w więzieniach i obozach 

koncentracyjnych hitlerowcy zamordowali jeszcze34 kapłanów, nie licząc przy tym 

sióstr i braci zakonnych, wraz z ludnością polską
89

. Zważając na wcześniejsze dane, 

można wnioskować, iż liczba podana przez ks. Szetelnickiego wskazuje na 

zamordowanych kapłanów z archidiecezji lwowskiej. Biskup posiadał o nich informacje 

lub było mu wiadomo, jednakże należy podchodzić z dużą dozą ostrożności co do tych 

danych ze względu na brak ostatecznej liczby pomordowanych, ponieważ los wielu 

ofiar wojny pozostał bez pamięci.  

Cała egzekutywa polityki kościelnej spoczywała w gestii władz policyjnych.  

W rozbudowanym systemie policyjnym III Rzeszy szczególną rolę w zakresie spraw 

kościelnych pełnił Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, a zwłaszcza –Urząd Tajny 

Policji Państwowej i terenowe placówki kierownicze w siedzibach namiestników 

Rzeszy i regencjach. Policja hitlerowska ponosiła całkowitą odpowiedzialność za 

eksterminację duchowieństwa polskiego oraz w pełni ogółu za wszystkie akcje 

terrorystyczne wobec Kościoła katolickiego. Główne sekcje antykościelne były 

uzgadniane z namiestnikiem Rzeszy. Wielki wpływ na kształtowanie stosunków 

kościelnych, wywierały instytucje partyjne NSDAP z kancelarią główną, znajdującą się 

w Monachium
90

. 

Tragiczne wydarzenia w czasie okupacji rozgrywały się także na terenie całej 

archidiecezji. I tak w dekanacie bełskim 27 sierpnia 1941r. gestapo zaaresztowało 

ks. dr Jakuba Demitrowskiego – proboszcza i dziekana w Bełzie, którego początkowo 
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więziono przy ul. Łąckiego we Lwowie, a następnie rozstrzelano
91

. 

Niemcy również przy udziale bojówek ukraińskich prowadzili pacyfikację 

polskich wsi, w wyniku czego 28 lutego 1944r. wojska okupacyjne dokonały zagłady 

wsi Huta Pieniacka, gdzie rozegrał się jeden z wielu straszliwych mordów. Do obrony 

ludności polskiej przed atakami nacjonalistycznych band UPA, były przeznaczone 

oddziały samoobrony, powiązane z Inspektoratem AK w Złoczowie, gdzie kapelanem 

był ks. Jan Cieński pod pseudonimem „Skarga”. Oddziały samoobrony tuż przed samą 

akcją pacyfikacyjną niepostrzeżenie się wycofały, aby nie dać pretekstu Niemcom do 

zemsty nad ludnością cywilną. Niestety, oddanie wsi Niemcom i nacjonalistom 

ukraińskim okazało się być swoistą klęską. Ponad 1000 mieszkańców Huty Pieniackiej 

zostało wymordowanych. Większa część ludności zginęła w kościele, w którym 

wcześniej znalazła schronienie i jak się później okazało do wieczności. Ceremonii 

pogrzebowej nad ofiarami mordu dokonał ks. Jan Cieński
92

.  

Kapłani obrządku łacińskiego archidiecezji lwowskiej, którzy zginęli z rąk 

niemieckiego okupanta, początkowo więzieni, a następnie zgładzeni w obozach 

koncentracyjnych to: 

- Bordecki Andrzej– wikary  parafii w Brodach. Urodzony 21 maja 1916r.  

w Ropieńsku, święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1939 r. Został aresztowany  

29 kwietnia 1944r. i więziony w Dortmund-Horde, Breiweiler, w obozie Buchenwald, 

Ohrduruf, z którego udało mu się zbiec 3 kwietnia 1945r.  

- Bieńko Piotr– kanonik, proboszcz parafii Kowalówka. Urodzony w 1881r., 

święcenia kapłańskie przyjął w 1908 r. Został aresztowany 17 listopada 1943r.  

i uwięziony w Czortkowie, w którym zmarł 15 grudnia 1943r. 

- Bilczewski Kazimierz– kanonik honorowy, prałat, dziekan, proboszcz parafii 

Niepokalanego Poczęcia w Stanisławowie. Urodzony 29 kwietnia 1885r., przyjął 

święcenia kapłańskie w 1910r., a aresztowany został 4 grudnia 1941r. i więziony w 

Stanisławowie, z którego został zwolniony 19 lutego 1942r. Zmarł 8 grudnia 1970r. we 

Wrocławiu. 

- Bogucki Karol– kanonik, dziekan generalny, generał Wojska Polskiego. 

Urodzony w 1868r., święcenia kapłańskie przyjął w 1893r, a zmarł w nieustalonym 

roku w więzieniu w Brodach.  
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- Bojarczak Jan– administrator parafii Nowosiółki Biskupie. Urodzony w 

1905r. święcenia kapłańskie przyjął w 1932r. Zamordowany został w nieznanych 

okolicznościach w 1941r. 

- Chłopecki Romuald– kanonik, prefekt gimnazjum we Lwowie. Urodzony w 

1875r., święcenia kapłańskie przyjął w 1902r. Data aresztowania do dziś pozostaje 

nieznana, wiadomo za to, że został osadzony w obozie Majdanek, gdzie dopełnił żywota 

26 lutego 1943r. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości oraz 

Krzyżem Obrony Lwowa. 

- Chowaniec Ernest– magister, kapelan Wojska Polskiego, prefekt gimnazjum i 

liceum w Trembowli. Urodzony w 1906r., święcenia kapłańskie przyjął w 1932r. Został 

powołany do wojska 27 sierpnia 1939r. jako kapelan 22 Pułku Ułanów, wzięty do 

niewoli niemieckiej w Warszawie, przebywał w obozach jeńców wojennych w 

Częstochowie, tj.: Görlitz, Prenzlau i Rottenburg, a od 7 grudnia 1939r. w obozach 

koncentracyjnych w Buchenwald i Dachau z numerem obozowym 31196, wyzwolony 

29 kwietnia 1945r. 

- Czerkowski Józef– proboszcz parafii Bolechów, w województwie 

stanisławowskim. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Urodził się w 1896r., w 1919 

r. przyjął święcenia kapłańskie, aresztowany został 18 listopada 1942r. i uwięziony w 

Stryju, zwolniony22 listopada 1942r. 

-Dymitrowicz Jakub– doktor, prałat, proboszcz parafii Bełz. Urodzony 2 

września 1886r., święcenia kapłańskie przyjął 1910r.Aresztowany został 27 sierpnia 

1941r. i wywieziony do więzienia we Lwowie i tam zamordowany we wrześniu 1941r. 

- Frankl Stanisław– doktor, kanonik, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza 

we Lwowie, rektor Seminarium Duchownego we Lwowie. Urodzony  w 1903r., 

święcenia kapłańskie przyjął w 1926r. lub 1929r. Aresztowany został 27 stycznia 1943 

r. i uwięziony we lwowskim więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej. Wobec ryzyka 

zarażenia się tyfusem został umieszczony w izolatce w szpitalu, jednak został odbity 15 

kwietnia 1943r. przez podziemną organizację. Po tym zdarzeniu ukrywał się w 

klasztorze oo. Reformatorów we Lwowie, gdzie zmarł 26 czerwca 1944r. już za czasów 

ponownej okupacji sowieckiej. 

- Gryźalk Antoni – wikary parafii w Tarnopolu, a następnie prefekt w 

Rohatyniu. Urodził się w 1909r., święcenia kapłańskie przyjął w 1933r. Aresztowany, 

przebywał w obozie koncentracyjnym Gross-Rossen, Flossenburg od 13 lutego 1945r. o 

numerze obozowym 49884.Zmarł 4 marca 1945r. 
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- Gustkiewicz Stanisław – neoprezbiter, wikary parafii Lubaczów. Urodzony w 

1916r.,święcenia kapłańskie otrzymał w 1943r. i jeszcze tego samego roku został 

aresztowany w Lubaczowie, uwięziony w Rawie Ruskiej, zaginął bez wieści.  

- Janiszewski Józef– proboszcz parafii Chliboka na Bukowinie. Urodzony 

7 października 1880r., święcenia kapłańskie przyjął w 1906r. Został aresztowany  

25 stycznia 1940r. i więziony w Grębanini, a następnie w Chludowie do 27 maja 1940r. 

i w obozach koncentracyjnych: w Dachau od 24 maja 1940r. o numerze obozowym 

11097, w Gusen od 2 sierpnia 1940r., gdzie zmarł 27 sierpnia 1940r.  

- Komornicki Władysław– doktor, docent nauk biblijnych Uniwersytetu 

Lwowskiego. Urodzony 10 listopada 1911r., święcenia kapłańskie przyjął w 1935r. 

Został rozstrzelany 2 lipca 1941 r. we Lwowie jako jedyny kapłan na wzgórzu 

Wóleckim.  

- Kośmider Wojciech– kanonik, prefekt parafii w Kołomyi. Urodzony 27 marca 

1885r., święcenia kapłańskie przyjął w 1941r. Aresztowany i osadzony w obozie 

koncentracyjnym Majdanek z numerem obozowym 12356, w Flossenburg od 2 kwietnia 

1943r., w Gross-Rosen od 23 maja 1943r. z numerem obozowym 100045.Zmarł 12 

kwietnia 1944r. 

- Kozłowski Józef– wikary parafii św. Elżbiety we Lwowie. Urodził się w 

1903r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1927r. Został aresztowany 26 sierpnia 1940r. i 

uwięziony w Kutnie i w Szczeglinie, w obozach koncentracyjnych: Sachsenhausen od 

29 sierpnia 1940r., Dachau od 14 grudnia 1940r. z numerem obozowym 22622. 

Wyzwolony 29 kwietnia 1945r. 

- Krzak Wilhelm– proboszcz parafii Michalcze, w dekanacie Horodenka. 

Urodził się w 1904r.,święcenia kapłańskie przyjął w 1931r. Aresztowany został 26 

sierpnia 1940r. i uwięziony w Krakowie na Montelupich do 28 listopada 1940r. 

Przebywał w obozach koncentracyjnych: Auschwitz od 28 listopada 1940r. z numerem 

obozowym 6619 iw Dachau od 12 grudnia 1940r. z numerem obozowym 22220.Zginął 

10 sierpnia 1942 r. 

- Mróz Bronisław– prefekt parafii Rzęsna Polska, w dekanacie Gródek 

Jagielloński. Urodził się w 1912r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1937r. Został 

aresztowany 27 listopada 1943r. i osadzony w więzieniu we Lwowie. Zginął 15 marca 

1944r. 

- Owsiański Mikołaj– wikary parafii Dzików Stary. Urodzony w 

1901r.,wyświęcony na kapłana w 1935r.,aresztowany 10 listopada 1939r., zwolniony z 
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obowiązkiem meldowania się przez cztery tygodnie w niemieckiej komendzie 

wojskowej. 

- Palewicz Felicjan– proboszcz parafii Dzików Stary. Urodził się w 1901r., 

święcenia kapłańskie przyjął w 1923r. Został aresztowany 10 listopada 1939r. i 

zwolniony z obowiązkiem codziennego meldowania się przez cztery tygodnie w 

niemieckiej komendzie wojskowej. 

- Paprocki Michała – kanonik, dziekan, proboszcz parafii Trembowla. 

Urodzony w 1869r., wyświęcony na kapłana w 1895r.,aresztowany 13 listopada 1942r., 

uwięziony w Trembowli, zwolniony 20 listopada 1942r. 

- Perenc Stanisław– kanonik, proboszcz  parafii Otynia, w dekanacie 

stanisławowskim. Urodził się w 1889r., święcenia kapłańskie przyjął w 1914r. Zmarł w 

więzieniu w 1944r. 

- Perucki Leon– wikary parafii Monasterzyska. Święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1937r. Aresztowany 17 listopada 1943r., uwięziony w Czostkowie, stracony 17 

stycznia 1944r. 

- Poznański Antoni– kanonik, proboszcz parafii Rodaczyce. Urodzony w 

1881r., wyświęcony na kapłana w 1904r., aresztowany 14 stycznia 1942r., uwięziony w 

Gródku Jagiellońskim, zwolniony 3 lutego 1942r.  

- Sarna Władysław– magister, prefekt w parafii Kozawa, w czasie wojny 

administrator parafii Malechów. Urodzony w 1907r., święcenia kapłańskie przyjął w 

1934 r. Został aresztowany 27 listopada 1943r. i uwięziony we Lwowie, rozstrzelany 15 

marca 1944r. 

- Smaczniak Józef – kanonik, proboszcz parafii Nadwórna, odznaczony Złotym 

Krzyżem Zasługi. Urodzony w 1896r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1919r. Zginął 

w więzieniu w Stanisławowie w lipcu 1942r. 

- Sorys Franciszek – proboszcz parafii Koropiec, w dekanacie Buczacz, 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. Urodził się w 1886r., 

święcenia kapłańskie  przyjął w 1913r. Zmarł w niewoli 25 września 1942r. 

- Stuglik Stefan – magister, wykładowca muzyki w Seminarium Duchownym 

we Lwowie. Urodzony w 1906r., święcenia kapłańskie przyjął w 1933r. Został 

aresztowany 21 lipca 1941r. i uwięziony w Krakowie na Montelupich, w obozie 

koncentracyjnym Auschwitz, a następnie w Dachau od 5 czerwca 1942r.,o numerze 

obozowym 30314.Zmarł 17 grudnia 1943r. 

- Tokarski Lucjan– doktor teologii, kanonik. Urodzony w 1887r., wyświęcony 
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na kapłana w 1910r.,zamordowany w więzieniu jesienią 1941r. 

- Węgrzyniak Izydor – kanonik, proboszcz parafii Cieszanów. Urodzony  

w 1887r., święcenia kapłańskie przyjął w 1914r., aresztowany 24 czerwca 1940r., 

przebywał w obozach: Sachsenhausen, Dachau od 14 grudnia 1940r., o numerze 

obozowym 22365.Zginął 11 czerwca 1942r. 

- Witek Jan– proboszcz parafii Szczurowice, w dekanacie Brody. Urodzony w 

1887r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1912r. Uwięziony we Lwowie (data 

aresztowania pozostaje nieznana), został zamordowany 25 marca 1943r
93

. 

Morderstwa, jakich dokonali Niemcy przy współpracy z Ukraińcami, ciągłe 

podsycanie antagonizmu ukraińsko-polskiego w celu utrzymywania w posłuszeństwie 

Polaków oraz wykorzystywanie Ukraińców do zwalczania polskiego ruchu oporu i 

działań wojsk Armii Krajowej, dawało okupantowi niezbędne narzędzie do 

wykonywania swojej polityki wojennej, która trwała aż do stycznia 1944r. Skutki tych 

działań są odczuwalne do dnia dzisiejszego. 

 

2.2. Martyrologium duchowieństwa ze strony sowieckiej 

 

Po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939r. oraz inwazji 

sowieckiej 17 września tegoż roku granica demarkacyjna na mocy tajnego 

porozumienia niemiecko-sowieckiego (pakt Ribbentrop-Mołotow),zawartego w 

Moskwie 23 sierpnia, a następnie skorygowanego 28 września tegoż roku, stała się 

podwaliną do tego, że cała archidiecezja lwowska znalazła się w granicach Związku 

Radzieckiego. Od 17 września 1939 do  22 czerwca 1941r. trwał okres tzw. pierwszej 

okupacji sowieckiej
94

. 

Wkroczenie Armii Czerwonej 17 września 1939r. na ziemie II Rzeczypospolitej 

zapoczątkowało nie tylko hegemonię militarną ZSRR, ale także uruchomiło 

wielopłaszczyznowy proces sowietyzacji, zakładający przede wszystkim ukształtowanie 

nowego obywatela, który w późniejszym czasie zostanie nazwany określeniem homo 

sovieticus. Tym modelem starano się rozbić więzi rodzinne, religijno-etniczno-

narodowe i obywatelskie. 

Nieodzowną częścią martyrologium archidiecezji były problemy deportacji 
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ludności polskiej do ZSRR, gdzie wielu Polaków zostało pozbawianych wolności już w 

pierwszych tygodniach po wkroczeniu wojsk radzieckich na wschodnie tereny II 

Rzeczypospolitej. Aresztowania te obejmowały: działaczy społecznych i politycznych, 

pracowników i urzędników państwowych, a w szczególności objęły swym zakresem 

sędziów, adwokatów, profesorów uniwersyteckich, policjantów, właścicieli ziemskich, 

handlowców i duchownych. W tym początkowym okresie okupacji zostali oni wysłani 

w liczbie ponad 30 tysięcy osób do zakładów przemysłowych i kopalń w Zagłębiu 

Donieckim
95

.  

Według ocen polskich z 1 września 1939r. stan ludności na Kresach wschodnich 

II Rzeczypospolitej wynosił 11,6 mln ludności, w tym 4,2 mln Polaków. Po 

przyłączeniu tych ziem do Związku Radzieckiego wszystkich niepewnych i 

podejrzanych Polaków przeznaczono do wywiezienia w głąb ZSRR. W wyniku działań 

okupanta nastąpiły cztery wielkie deportacje: 

 - 10 lutego 1940r. niższych urzędników państwowych i samorządowych, 

osadników rolnych z rodzinami; 

 - 13 kwietnia 1940r. – rodzin poprzednio aresztowanych i deportowanych, 

zamożniejszych chłopów, gajowych, oficjalistów dworskich, duchownych; 

 - czerwiec – lipiec 1940r. – uchodźców wojennych; 

 - czerwiec 1941r. – inteligencji zawodowej, kolejarzy, robotników i 

rzemieślników, chłopów
96

. 

 Miejscem wywózek były głównie Syberia i Kazachstan. Swoim zakresem 

wywózki objęły około 500 tysięcy Polaków, spośród których blisko 200 tysięcy 

znalazło się w szeregach Armii Czerwonej
97

.  

 W sumie z okupowanego przez ZSRR terenu wschodniej części Polski z liczby 

1 629 000 Polaków i obywateli polskich wywiezionych w latach 1939-1941 do 

Sowietów zmarło do 1 października 1942r. – 415800. Zmarli z wycieńczenia w czasie 

transportu, a także zostali zamordowani przez konwoje w czasie ewakuacji więzień po 

wybuchu wojny w czerwcu 1941r. Zaginionych i nieodnalezionych było 434500. Tylko 

około 114500 żołnierzy i cywilnej ludności polskiej wydostało się z granic sowieckich 

w czasie ewakuacji wojska polskiego w latach 1941-1942. Pozostała część została 

zatrzymana w więzieniach i łagrach lub rozproszona po fabrykach, miastach i 

                                                           
95

 T. Walichowski, Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945, Warszawa 

1989, s. 77. 
96

Losy Polaków z Kresów, „Przekrój”, nr 2231, s. 3. 
97

Tamże. 



51 

 

kolektywach rolnych
98

.  

Wywiezione rodziny podczas pierwszej wielkiej wywózki zawożono saniami z 

odległych miejscowości do stojących i nieogrzewanych pociągów, gdzie mróz 

dochodził do 35 stopni Celsjusza. Ludzie czekali w pociągu, głodni i zmarznięci, 

usiłując gotować sobie jakiś posiłek przy ogniskach rozpalonych wzdłuż torów. 

Mieszkańcy pobliskich domów przynosili gorące posiłki i chleb. Jednak wciąż było 

tego za mało i dostarczenie nawet takiej ilości pożywienia zależało od humoru 

pilnujących żołnierzy
99

.  

Podczas drugiej wywózki transportem ze Lwowa zamierzał wyjechać 

dobrowolnie, aby zapewnić opiekę duszpasterską młody kapłan ks. Tadeusz 

Fedorowicz. Jednak jego zamiary udaremniło wydarzenie z 17 kwietnia 1940 r., gdy na 

dworcu lwowskim stały ostatnie transporty z wywożonymi i tego dnia został 

aresztowany ks. Włodzimierz Cieński. Pozbawienie wolności miało miejsce na plebanii, 

przy kościele pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, gdzie nastąpiło schwytanie przez 

NKWD również ks. Federowicza, który przyszedł się pożegnać w ostatniej chwili przed 

zamierzonym odjazdem. Ks. Cieński został osadzony w więzieniu na Zmarstynowie, 

gdzie był przetrzymywany, aż do czerwca przechodząc ciężkie śledztwa. Po tych 

zdarzeniach został wywieziony na Łubiankędo Moskwy. Ks. Cieński nie przyznał się do 

udziału w Związku Walki Zbrojnej, lecz pomimo śledztwa, które trwało aż do maja 

1941r., został skazany na śmierć. Egzekucja nie została wykonana, ponieważ 

ułaskawiono go i zwolniono z więzienia w pierwszych dniach września 1941r. Po tych 

wydarzeniach został on naczelnym kapelanem II Korpusu Wojska Polskiego na 

Zachodzie, awansowanym do stopnia pułkownika, dziekana. Po wojnie w Anglii 

wstąpił do zakonu trapistów w 1955r. we francuskim opactwie, w którym zmarł 20 

stycznia 1983r. Takiego szczęścia nie miał jednak ks. Adam Bogdanowicz, kapłan 

obrządku ormiańsko-katolickiego, który został aresztowany w kwietniu 1940r., (był 

bliskim współpracownikiem ks. Cieńskiego) i skazany 8 grudnia 1940r. na karę śmierci, 

którą zamieniono na 15 lat więzienia i obozu pracy, którego nie przeżył
100

. 

Ks. Cieński organizował akcję pomocy w wielu parafiach, wydawania obiadów 

oraz pomoc materialną dla uchodźców z okupacji niemieckiej i dla ludności 

miejscowej. Pracą tą kierował podpseudonimem „Pomian”, będąc zarazem szefem 
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duszpasterstwa Komendy Obszaru, wyznaczonym na stanowisko kapelana przez 

metropolitę lwowskiego, arcybiskupa Bolesława Twardowskiego
101

.  

 Indoktrynacja była obecna we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

Jej głównym celem była ateizacja społeczeństwa, gdzie wartości religijne stanowiły 

poważne zagrożenie dla ideologii komunistycznej. Można wyróżnić dwa zasadnicze 

etapy ze względu na realizowaną politykę religijną. Pierwsza trwała od 17 września 

1939 r. do marca 1940r.,czyli od wkroczenia Armii Czerwonej do pierwszych wyborów 

do Rad Najwyższych. Czas ten charakteryzuje sytuację pierwszych kontaktów z 

okupantem i jego systemem. Władze sowieckie na początku prowadziły politykę 

unikania niepotrzebnych napięć społecznych. Z reguły stosunek żołnierzy i 

przedstawicieli administracji wobec duchowieństwa i wiernych był wówczas 

bezkonfliktowy. Infiltracja duchowieństwa była prowadzona w ramach szerszego 

procesu, mającego na celu zatrzymanie „wrogów ludu”, osób o antysowieckim 

nastawieniu. To z tych powodów interesowano się tematem kazań i kontaktami 

duchownych z wiernymi oraz rozwijano agenturalną siatkę szpiegowską
102

. 

Kronikarskie zapiski Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo 

we Lwowie, odnotowują wywózki na Sybir i osobiste prześladowania księży: 

 2 kwietnia 1940r. bolszewicy poszukiwali ks. Antoniego Wais, który był 

dyrektorem i wiecewizytatorem sióstr miłosierdzia, szukali go, aby wywieść na Sybir. 

Uniknął wywozu, bo zamiast spać w pokoju, spał w sali parafialnej, zaaresztowano 

jedynie siostrę Jakubowską.  

 17 kwietnia 1940r. – aresztowano naszego konfratra ks. Kisielę, kapelana 

Szpitala Powszechnego, mieszkającego wówczas na probostwie św. Antoniego. Co się z 

nim stało nie wiemy. 

 4 maja 1941 r. – aresztowano w naszym domu ks. Schillera
103

, kapelana Ks. 

Arcybiskupa. Za co –nie wiadomo; co się z nim stało także niewiadomo. 
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 22 czerwca 1941r. – rano o godzinie 3:00 słyszano wybuch bomb niemieckich, 

rzucanych na miasto. Bolszewicy w popłochu opuszczają miasto. Moc zabitych, 

zawłaszcza wśród jeńców polskich.  

 23-24 czerwca 1941r. – w dalszym ciągu bolszewicy opuszczają miasto. Masowe 

aresztowanie  Polaków i Ukraińców w mieście i gwałtowne bombardowania miasta.  

 25-29 czerwca 1941r. – masowe mordowanie więźniów we więzieniach na  

ul. Kazimierzowskiej, Zmarstynów i ul. Łąckiego. Bolszewicy podpalali koszary i 

budynki państwowe, jak więzienia, kamienice. Tłumy ciągną do więzień otwartych i 

opuszczonych przez bolszewików i oglądają zwłoki pomordowanych, którzy w bestialski 

sposób pozbawieni zostali życia. Obliczają liczbę pomordowanych we Lwowie 8000. 

Znaleziono pomordowanych przybitych do krzyża na belkach, obcięte ręce, nogi, piersi, 

ze zdartą skórą itp. Bolszewicy podpalali składy siana i słomy na Kozielnikach
104

. 

 Władza sowiecka poddałainstytucje kościelne procesowi dostosowania  

i unifikacji do porządku prawno-instytucyjnego, obowiązującego na terenie Związku 

Sowieckiego. W październiku 1939r. odbyły się wybory do Zgromadzeń Ludowych 

Zachodniej Ukrainy. Te karykaturalne wybory wnioskowały chęć włączenia 

dotychczasowych ziem polskich w struktury odpowiednich republik radzieckich, atak 

naprawdę w struktury okupanta. Po tym formalnym, choć niezgodnym z prawem 

międzynarodowym, akcie włączenia w skład ZSRR stopniowo wprowadzano 

poszczególne reformy prawno-społeczno-gospodarcze
105

. 

 Na okupowanych ziemiach panował sowiecki system prawny, dotyczący także 

sfery wyznaniowej. Jak podaje dokument o randze dekretu z dnia 5 lutego 1918r.  

O oddzieleniu państwa od Kościoła i O oddzielaniu Kościoła od szkoły, rozpoczęto 

wyprowadzać w życie politykę ateizacji życia społecznego. W życiu religijnych 

wspólnot skutkowało to sekularyzacją ziem należących do Kościoła i zakonów 

wszystkich wyznań, konfiskatą kościelnych dokumentów, zniesieniem świąt 

kościelnych i zastąpienia ich państwowymi, zakazem bicia dzwonów, organizowania 

procesji, zakazem noszenia stroju duchownego poza terenem świątyni, zakazem 

prowadzeniem działalności oświatowej i dobroczynnej, czego skutkiem było zamykanie 

szkół wyznaniowych i usuwanie katechezy z placówek edukacyjnych. Miejsce miały 

również sytuacje nacjonalizacji obiektów sakralnych, które były przeznaczane na 
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potrzeby publiczne, na szkoły, szpitale, urzędy, kluby
106

. 

 Sytuację z początkowej fazy okupacji na obszarze zajętym przez sowietów 

dobrze oddaje spisana na początku 1940r. wypowiedź prymasa Polski Augusta Hlonda: 

Prawie nie było wypadków zorganizowanej masakry księży i zakonników w chwili 

wkroczenia wojski sowieckich do Polski. Były wypadki brutalnego traktowania księży, 

było to jednak dowodem anarchii, towarzyszącej nieodłącznie marszowi wojsk 

sowieckich. Przybyłe później NKWD położyło kres tym ekscesom i przeszło do 

działalności metodycznej. Władze radzieckie zrezygnowały z obelg i bluźnierstwa. 

Głównym dążeniem jest wychowanie dzieci i młodzieży w bolszewizmie. (…) Starsi 

mogą, jeśli chcą, zachować wiarę, młodzi muszą być komunistami i bezbożnikami
107

.  

 W początkowej fazie władze okupacyjne na terenach zajętych ograniczały 

swoją walkę z Kościołem katolickim jedynie do stosowania względnie łagodnych 

metod, by osiągnąć cel, który pozostał niezmienny – usunięcie religii i 

zminimalizowanie instytucji wyznaniowych w życiu publicznym i społecznym. Księży 

wywieziono i przetrzymywano na próbę w aresztach, które kończyły się rzadko 

zwolnieniem z niego, tak miało miejsce z ks. Władysławem Dubaniowskim
108

. 

Sytuacja uległa zmianie w lutym i marcu 1940r., szczególnie podczas kampanii 

wyborczej i po pierwszych wyborach do Rady Najwyższej. Stabilizację nowej władzy 

umożliwiały przeobrażenia ustrojowe zajętych terytoriów. Nasiliła się walka na podłożu 

ekonomicznym z Kościołem. Stan duchowny został pozbawiony bezpośredniego 

zaplecza materialnego wskutek upaństwowienia ziemi klasztornej i diecezjalnej oraz 

likwidacji zakonnych placówek edukacyjnych i socjalnych, dotowanych wcześniej 

przez państwo, kler zaś został obciążony niewspółmiernymi, co do wysokości 

dochodów, podatkami. W związku z zubożeniem wsi, aresztowaniem i deportacją 

zamożniejszej części ludności, wierni i duchowni starali się sprostać jarzmu 

finansowemu i bronili się przed zamknięciem świątyń. W okresie pierwszej okupacji w 

latach 1939-1941 tylko w minimalnym stopniu zmniejszył się stan liczebny parafii
109

. 

Jednym z aresztowanych przez władze okupacyjne był kapłan zaangażowany w 

działalność podziemną – ks. Józef Panaś(1887-1940), kapelan i superior 

rzymskokatolickiej Komendy Legionów Polskich w stopniu podpułkownika, który w 
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latach 1939-1940 był prawdopodobnie członkiem Komitetu Politycznego, a następnie 

przedstawicielem w Stronnictwie Ludowym i wydziale cywilno-społecznym Komendy 

Obszaru nr 3 Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Prawdopodobnie został aresztowany w 

kwietniu 1940r. we Lwowie przez NKWD i –jak pisze R. Buczek – „popełnił 

samobójstwo po nocnych przesłuchaniach w więzieniu sowieckim 4 kwietnia 1940r. lub 

być może wyrzucono go zmęczonego przez okno”. Ks. Panaś brał udział w przekazaniu 

złota z sądowego depozytu poznańskiego dla dominikanów, który to kłopotliwy depozyt 

należał do ZWZ. Cała ta sytuacja stała się powodem aresztowania duchownego, w tym 

również ks. Cieńskiego, zastępcy przeora klasztoru dominikanów oraz o. Czesława 

Kaniaka. Ks. Panaś należał do ZWZ -1-, organizacja „ŻUKA”, komenda obszaru 3 

okręgów działających we Lwowie i faktycznie podporządkowanych komendantowi 

głównemu ZWZ w Paryżu za pośrednictwem baz. Sprawozdanie za okres grudzień 

1939 r. – kwiecień 1940 r. podaje, że w skład komisji finansowej wchodzili: ks. Adam 

Bogdanowicz, inż. I. N. Chrząstowski, ks. ppłk Józef Panaś i szef duszpasterstwa ks. 

Włodzimierz Cieński
110

. 

Równolegle z próbami i licznymi działaniami służącymi osłabieniu 

instytucjonalnemu wspólnot religijnych trwała budowa nowej sieci placówek i instytucji 

służących „ukulturalnieniu” ludności i odwróceniu jej uwagi od życia religijnego. 

Zaczęto powoływać do życia wrogie duchowi wiary wówczas kluby, izby-czytelnie, 

zespoły muzyczne, biblioteki, kółka teatralne, które za zadanie miały odwrócić 

wiernego od religii. Głównym ogniwem aparatu państwa było nasilenie propagandy 

ateistycznej. Przeciwwagą dla doktryny i tradycji religijnej był tzw. pogląd 

materialistyczny. Naukowymi metodami starano się udowodnić nieistnienie Boga oraz 

podważano autentyczność świąt religijnych, rozpoczęto zastępować święta kościelne 

świętami państwowymi
111

. 

W tatach 1940-1941 miały miejsce przymusowe deportacje mieszkańców 

archidiecezji lwowskiej, podczas których ofiarami padali duchowni, chłopi, robotnicy i 

inteligencja. W powiecie złoczowskim miały miejsce dwie wielkie deportacje. Pierwsza 

z 10 lutego 1940r., która była skierowana w rejon środkowego i północnego Uralu, a 

miejscem docelowym drugiej deportacji z kwietnia 1940r. był Kazachstan. Oprócz 

Polaków wywożono również Ukraińców, rzadziej Żydów. Często miały miejsca donosy 

na NKWD, motywowane oczywiście osobistymi porachunkami. Liczba deportowanych 
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w tym okresie z powiatu złoczowskiego jest trudna do określenia, ponieważ były wsie, 

z których zabierano całą ludność, ale były też takie, z których deportowano tylko jedną 

rodzinę
112

.  

Niezłomnym świadkiem wiary dla złoczowskiego kościoła był ks. Jan 

Cieński
113

, który w okresie II wojny światowej był robotnikiem, wynajmującym się do 

różnych prac fizycznych. Tego rodzaju kamuflaż jego statusu stanowił dla niego 

możliwość kontaktu z ludźmi potrzebującymi pomocy. Na uwagą zasługuje fakt, że pod 

roboczym fartuchem miał czasem założoną sutannę
114

.  

W styczniu 1944r. po załamaniu się ofensywy hitlerowskiej na Wschodzie,  

na Kresy wschodnie powrócili Sowieci, tym samym rozpoczęła się tzw. druga okupacja 

sowiecka. Jej zakończeniem było definitywne włączenie w 1945 r. ziem archidiecezji 

lwowskiej do ZSRR, poza niewielkim skrawkiem obejmującym Lubaczów i okoliczne 

parafie, który pozostał przy Polsce
115

. 

Kronika Zgromadzenia Księży Misjonarzy we Lwowie odnotowuje: 

 9 kwietnia 1944r. – ogromny nalot bombowców bolszewickich. Dużo zniszczeń w 

mieście. Na terenie naszej parafii zabitych około 50 osób. Baraki na Persenkówce 
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całkiem zniszczone. W kościele św. Zofii zniszczone wszystkie witraże, w kościele św. 

Wincentego połowa szyb a w domu naszym 1/3 szyb.  

 1 maja 1944 r. – drugi wielki nalot bombowców bolszewickich. Zniszczony 

został kościół sióstr sakramentek oraz karmelitanek. Dużo zginęło wojska na dworcu.  

 2 maja 1944r. – trzeci wielki nalot bombowców bolszewickich. Ogromne 

zniszczenia przy ul. Tarnowskiego, Czereśniowej, Wiśniowej. Ludność i zarząd miasta w 

pośpiechu buduje schrony.  

 22 lipca 1944r. – wczesnym rankiem tego dnia weszły pierwsze patrole 

sowieckie do miasta od strony Żelazna Woda. Zdawało się nam, że miasto w tak łatwy 

sposób się poddało. Tymczasem popołudniu około godziny 4:00 rozpoczęły się walki 

uliczne o Lwów. 

 24-28 lipca 1944r. – walki w dalszym ciągu. 28 lipca zakończono walki o 

 miasto.  

 10lutego 1945r. – rok 1945 zaznaczył się masowym wyjazdem Polaków za San. 

W kwietniu superior domu Jezierzańskiego zlikwidował tamtejszy dom i wraz z 

księżmi… pojechali na Zachód do Krakowa. 

 Sierpień 1945r. Ludność polska gwałtownie rejestruje się na wyjazd na zachód. 

Sowiecicoraz gwałtowniej nalegają, by siostry miłosierdzia opuściły dom św. 

Kazimierza. Zabierają Seminarium Arcybiskupie na cele wojskowe. 

 11 sierpnia 1945r. – Ks. Arcybiskup otrzymuje polecenie opuścić pałac.  

 Wrzesień 1945r. – Bolszewicy powyrzucali znów ze szkół naukę religii oraz 

likwidują we wszystkich szpitalach czy zakładach dobroczynnych kaplice oraz posługę 

duchowną
116

. 

Ofiarami wojny na terenie archidiecezji byli kapłani niosący pomoc 

duszpasterską, poświęcający nieraz swoje życie tak, jak np. ks. Jan Dziuba, proboszcz 

parafii Barycz. Urodzony w 1875r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1901r. Został 

ranny w czasie walk frontowych  i zmarł 13 kwietnia 1944r.
117

 

Kronikarskie zapiski poświadczają sytuację panującą na terenie stolicy 

archidiecezji. Po wkroczeniu wojsk sowieckich nastąpiło przymusowe opuszczenie 

siedzib klasztorów na rzecz nowego okupanta. Zaczęły się nowe dzieje dla Kościoła 

lwowskiego, któremu przyszło organizować życie religijno-duszpasterskie od 1945r. z 

Lubaczowa w niełatwej sytuacji politycznej. 
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2.3. Zbrodnicza działalność ukraińskich nacjonalistów  

wobec duchowieństwa 

 

 Psalm 55, 13-15 o skardze na wrogów:
 

  Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, 

  zniósłbym to z pewnością; 

  gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, 

  ukryłbym się przed nim. 

  Lecz to jesteś ty, równy mi, 

  przyjaciel, mój zaufany, 

  z którym byłem w słodkiej zażyłości, 

  chodziliśmy po domu Bożym 

  w orszaku świątecznym
118

. 

Powyższy Psalm oddaje obraz sytuacji, jaka panowała pomiędzy Polakami, a 

Ukraińcami. Wydaje się on bardzo przygnębiający, gdy człowiek, który uczestniczył w 

podobnej pielgrzymce do domu Bożego, wyznając tego samego Boga, mógł zdradzić 

swego współwyznawcę za cenę kolaboracji z Niemcami, w imię „wolnej” Ukrainy, 

hańbiąc się krwią swych braci i sióstr. 

Nacjonaliści ukraińscy
119

 znakomicie wykorzystali sytuację wybuchu wojny 

niemiecko-sowieckiej tworząc na terenie okupowanym własną policję. Ukraińscy 

nacjonaliści wykorzystywali swoje uprawnienia, aby obciążyć Polaków wszelakimi 

świadczeniami wzglądem Niemców. Mimo panującego głodu, rodziny były zmuszane 

do świadczeń w ramach kontyngentu. Wielu młodych musiało uciekać do innych 

miejscowości. Nacjonaliści ukraińscy w eksterminacji społeczności Małopolski 
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Wschodniej współpracowali z gestapo. Ta współpraca była skierowana przeciwko 

ludności polskiej, a nawet Ukraińcom, którzy wykazywali się lojalnością wzglądem 

Polaków (obecnie IPN nazywa ich Sprawiedliwymi). Należy podkreślić, iż Polacy nigdy 

nie byli agresorami wobec Ukraińców i nie prowadzili polityki prześladowań i gwałtów, 

co potwierdziła jeszcze przed II wojną światową Liga Narodów, a Ukraińcy sami 

przynosili szkodę państwu polskiemu poprzez swoją akcję rewolucyjną
120

.  

Do eksterminacji ludności polskiej przez ukraińskich szowinistów z UPA i OUN 

doszło podczas II wojny światowej. Na samym terenie powiatu złoczowskiego na 

przełomie lat 1943-1944 zginęło z rąk bojówek banderowskich około 2000 osób
121

.   

Niesprzyjającą atmosferę w okresie wojny przyjęli niektórzy duchowni 

grekokatoliccy, a szczególnie sam metropolita Andrzej Szeptycki, który wykazywał 

przychylność do okupanta niemieckiego. Jednakże w sierpniu 1942r. wysłał list do 

Stolicy Apostolskiej, w którym prosił o wybaczenie z powodu okazywania sympatii do 

Niemców – co później okazało się dyplomatycznym zagraniem. Fragment tego listu był 

następującej treści: Dziś cały kraj zgodny jest do tego, że władza niemiecka jest prawie 

diabelska w swym złu i w stopniu chyba jeszcze wyższym niż bolszewicka. Metropolita 

szybko zmienił zdanie, co do wyrażonego w liście, po apelu władz okupacyjnych o 

wzmożenie prac agrarnych w celu uzyskaniu lepszych zbiorów płodów rolnych. 

Metropolita dał także dyspensę dla pracujących w niedziele i święta „z uwagi na 

potrzeby państwa”, oczywiście państwa niemieckiego, czego dowodem jest fakt 

podziękowania w oficjalnych komunikatach prasowych i radiowych Ukraińcom za 

zwiększeniem dostawy zbóż, co przyniosło wzrost aż o 60% w porównaniu z rokiem 

1941
122

. 

Wobec ratowania swych diecezjan przed ukraińską eksterminacją, 

współpracującą z SS „Galizien”, przy całkowitym milczeniu greckokatolickiego 

metropolity Szeptyckiego, metropolita rzymskokatolicki Bolesław Twardowski podjął 

kolejną inicjatywę i w marcu 1944r. zwrócił się z prośbą do metropolity krakowskiego 

arcybiskupa Adama Sapiehy o interwencję u generalnego gubernatora Hansa Franka. W 

memoriale abp Sapieha w imieniu metropolity lwowskiego przedstawił listę 24 

kapłanów archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, zamordowanych przez 

ukraińskich nacjonalistów, jakrównież wykaz 70 zakatowanych parafii 
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rzymskokatolickich i dane statystyczne ludobójstwa z ponad 30 miejscowości
123

.  

W liście do przyjaciół z Krakowa ks. kanonik Ignacy Chwirut tak opisuje 

sytuację we Lwowie: 

Piszę, bo już nie mogę wytrzymać. Nie wiem, czy macie wiadomości o tym, co tu 

się dzieje…Podam Wam nieco szczegółów, a Wy krzyczcie na wszystkie strony, bo nasze 

głosy nie znajdują echa. Radzi się, paktuje, zwleka, by „nie zadrażniać sytuacji”, a 

tymczasem już nie rodziny, ale całe osady polskie idą z dymem, a do ludzi strzela się i 

systematycznie wycina(…). Poczta przynosi codziennie nowe, straszne wiadomości, 

także nie ma się nawet sił płakać. Ostatnio morduje się przede wszystkim mężczyzn. Z 

tego terroru przechodzą nasi parafianie w niektórych miejscowościach na obrządek 

grecki. Od tygodnia ginie we Lwowie codziennie 20 do 40 mężczyzn w sile wieku, 

głównie w godzinach wieczornych. Katedra oblepiona klepsydrami: „zmarł po krótkich, 

a ciężkich cierpieniach”. Obrona z polskiej strony trudna, bo nie ma broni, podczas gdy 

strona przeciwna dysponuje nią w obfitości przez milicję. Gdzie tylko Polacy stawili 

choć słaby opór(np. Żydatycze, a częściowo w Hanaczowie) skutek był dobry. Mówi się, 

że władze niemieckie mają pozwolić na broń w niektórych miejscowościach. Ks. 

Arcypasterz zwrócił się do pana Gubernatora z przedstawieniem okropnej sytuacji 

Polaków… Komitet opiekuńczy robi, co może, ale są to wszystko tylko półśrodki, które 

ratują uciekinierów, ale nie naprawiają położenia. Do Ks. Arcybiskupa Szeptyckiego 

nie ma co pisać, bo stoi na stanowisku, że tego nie robią Ukraińcy tylko bolszewickie 

bandy. Jest to oczywiście chowanie głowy w piasek, żeby nie widzieć prawdy. (Technika 

napadów jest taka, że miejscowi Ukraińcy są przewodnikami, a mordują sąsiedzi 

(…)Mówcie o tych sprawach wszystkim, przy każdej okazji, prostujcie błędne 

informacje, które rozsiewają tam uciekinierzy ukraińscy i wołajcie o pomoc 

przynajmniej opinii publicznej... do tych, którzy paktują, ma społeczeństwo polskie 

głęboki żali pogardę. Tą drogą wygubi się resztę polskiego żywiołu, a nic się nie zyska, 

bo tam brak dobrej woli i szczerości. Przykro mi, że Wam zakrwawił serca. My tu już 

nie płaczemy, bo łez nie staje. Będzie nam lżej, gdy się dowiemy, że ktoś ze środkowej 

Polski zainteresował się naszą niedolą
124

.  

W latach 1943-1944 nie było na terenie archidiecezji lwowskiej tygodnia w 

którym OUN, UPA, SKW nie dokonały mordów na bezbronnej ludności, a w 

kalendarzu nie było dnia, w którym nie mordowali w tysiącach. Głównym celem było 
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wypędzenie ludności polskiej z terenów traktowanych przez banderowców jako tereny 

etnicznie ukraińskie. Celem było po prostu fizyczne wyniszczenie jakiejkolwiek 

obecności polskiej, by nigdy już więcej nie powróciła. Największe masowe czystki 

miały miejsce w lipcu 1943r. Po tej rzezi nie było komu chować zmasakrowanych ciał, 

które leżały w miejscu stracenia po lasach, domach, zagrodach i kościołach. Dzieci były 

ponabijane na palach, ciała powrzucane do studni. Trupi odór rozlegał się w miesiącach 

letnich na Kresach. 

Najwięcej mordów dokonano wśród duchowieństwa diecezjalnego od drugiego 

kwartału 1943 r. do drugiego kwartału 1944r. Było to apogeum nacjonalizmu i 

przewagi zwycięstw na frontach II Rzeszy. W tym czasie zginęło 26 kapłanów, jak 

podaje ks. W. Jackiewicz. To tylko świadczy o tym, kto kolaborował z Niemcami i 

popełniał te mordy
125

. Nowa rzeczywistość pozwoliła na wykorzystanie religii dla 

celów nacjonalistycznych, decydujący stał się także obrządek grekokatolicki jako 

przymiot narodowościowy. Przyczyny tego mają początek w zawartej w 1863r. zgodzie, 

Concordii. W tej rzeczywistości interesom nacjonalizmu odpowiadało przeprowadzenie 

narodowości na swój obrządek. Zaś zgodę z 1863 r. na tym gruncie zwano 

„przeżytkiem, resztką marzeń religijnych”
126

. 

Jak podaje ks. Kazimierz Śmigielny, na terenie archidiecezji lwowskiej w marcu 

1944r.nacjonaliści ukraińscy zabili 21 duchownych, a 93 musiało uciekać na skutek 

niemiecko-ukraińskiego terroru
127

. 

 Zygmunt Abramowski, mieszkaniec Chrynowa, przekazał opis tragedii, która 

miała miejsce 11 lipca 1943r., w niedzielę, zwaną najkrwawszą niedzielą banderowską, 

kiedy nacjonaliści ukraińscy dokonali ludobójstwa na polskich wyznawcach Jezusa 

Chrystusa: 

 W kaplicy było 200osób, przeważnie kobiety i dzieci. Po podniesieniu 

zauważyłem, stojąc obok drzwi, podejrzany ruch. Zobaczyłem, że kilku banderowców 

ustawiło rzeczny karabin maszynowy. Zaczęli strzelać seriami i z ręcznych karabinów, 

rzucili również dwa granaty, które nie wybuchły. Schowałem się z kolegą za grube 

drzwi kaplicy. W świątyni wybuchnął popłoch i krzyk rannych. Ludzie zaczęli uciekać. 

Kaplica otoczona była szczelnie i bez przerwy rozlegały się strzały. W świątyni, gęsto 

ostrzeliwanej z broni pojedynczej, trwał krzyk i rozdzierający uszy pisk dzieci. 
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Zamordowano około 150 osób i ks. Józefa Aleksandrowicza
128

. 

Jak podaje ks. Wacław Szetelnicki, odwołując się do autentycznych 

dokumentów ks. bp. Eugeniusza Baziaka, do końca wojny przez nacjonalistów 

ukraińskich zostało zamordowanych 44 kapłanów
129

. 

Całe wsie opustoszały – spalono ich setki, zostały zniszczone tysiące 

gospodarstw, szereg kościołów, kaplic i plebanii. Ludność, ratując życie, chroniła się do 

miast i miasteczek. Na Podolu i Wołyniu zginęło 82 duchownych rzymskokatolickich. 

W Małopolsce Wschodniej do marca 1944r. oddziały UPA zamordowały 33 

proboszczów, a spora część duchowieństwa musiała się ewakuować z terenów 

zagrożonych eksterminacją
130

. 

 Na terenie dekanatu w Bełzie grasowały bandy UPA, które dokonywały 

masowych mordów na ludności polskiej i grabiły niszczycielsko mienie również 

kościelne. 20 marca 1944r. bandy UPA zamordowały gwardiana klasztoru bernardynów 

w Sokolu, o. Stanisława Muchę, a 7 kwietnia tegoż roku spaliły kościoły parafialne w 

Bełzie i Tarnoszynie
131

. Tragizm losów Polaków w Tarnoszynie był przerażający w 

latach 1939-1945r. Wówczas zginęło 144 Polaków: 125 z rąk UPA, a tylko 19 z rąk 

sowietów i hitlerowców. Ten bilans na przykładzie małej miejscowości pokazuje nam 

ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich, którzy nie byli okupantami, a okupowanymi, 

tak jak Polacy, tylko że mordowali tych, z którymi razem dzielili wspólny los wojny
132

. 

Niektórzy pozostali pomimo grożących im niebezpieczeństw. Należeli do nich 

miedzy innymi o. Jerzy Bielecki z Krystynopola, który niósł posługę duszpasterską 

wiernym. Pod koniec września 1944r. otrzymał on od ks. arcybiskupa Eugeniusza 

Baziaka władzę administrowania wszystkich opuszczonych przez zarządców 

okolicznych placówek duszpasterskich. Od tej chwili z posługą dojeżdżał do kościołów 

w Bełzie, Siebieczowie, Sokalu i tak aż do kwietnia 1945r., kiedy to na parafie zaczęli 

wracać dawni duszpasterze, bądź skierowani nowi
133

. 

Warunki pracy duchowieństwa na terenie lubaczowskim były utrudnione ze 

względu na operowanie na nim oddziałów UPA.Z tego powodu dużo księży przebywało 

poza terytorium swoich parafii. W dekanacie bełskim na przełomie lat 1944/1945 był 

tyko jeden kapłan – bernardyn, o. Stanisław Mucha, administrator parafii Sokal-Zabuże 
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i duszpasterz w sąsiednich parafiach. Niestety, został on zamordowany z rąk UPA 5 

marca 1945r., a jego następcą został o. Klemens Drabicki
134

. 

Wśród ofiar znajdowali się też prawosławni kapłani, którzy sprzeciwiali się 

ludobójcom spod znaku UPA i OUN
135

. Banderowcy zamordowali dwóch biskupów 

prawosławnych, którzy sprzeciwiali się działalności zbrodniczo-nacjonalistycznej 

Ukraińców
136

. Banderowcy przestrzegali przed lojalną postawą wobec podziemnego 

państwa polskiego. Jednakże „ojczyzna banderowców” zbyt mocno została splamiona 

niewinną krwią, a przyszłość w niej okazywała się niebezpieczna, stąd wielu nie 

zachowywało wierności banderowskim zasadom i pomagało braciom Polakom, 

skazując siebie na ciągłą ucieczkę.  

Rażący nacjonalizm ukraiński, zmierzający do bratobójczych walk, zaczęto 

„uświęcać”: Ile razy święte imiona Boga, wiary, religii, wywołały w tej walce 

politycznej narzędzie dla szerzenia bratobójczej nienawiści. To, co w religii stanowi 

formę, ile razy podnoszono do znaczenia dogmatu, aby tylko dzielić i jątrzyć przeciw 

sobie… religię wbrew istocie, ileż razy czyniono religię nienawiści, a Ciebie, o Chryste, 

któryś jest Bogiem miłości, ileż razy rozpinano ponownie na krzyżu, czyniąc Twe święte 

Imię hasłem do mordów i rzezi, jak gdyby Twoja Boska natura usprawiedliwiała okrzyki 

bojowe
137

. 

Jak podają naoczni świadkowie, sprawcy zbrodni stosowali wyszukane tortury, 

np. przybijanie gwoźdźmi do ściany, wiązanie drutem wraz z kobietą i wrzucanie do 

rzeki, podpalanie w ornatach, rąbanie siekierą. Nienawiść i zbrodniczy instynkt UPA i 

OUN, wyzwolony przez hitlerowskiego okupanta, przekraczał ludzką wyobraźnię. Nikt 

z Polaków nie był pewien, czy przeżyje następny dzień. Mordercy czynili napady w 

chwilach najmniej spodziewanych, często pod osłoną nocy lub w czasie nabożeństw  

w kościele, podczas wesel itp. Po dokonanych mordach zwłoki profanowano. Nasilenie 

ludobójstwa na tym terenie przypadło na drugie półrocze 1943r. i na pierwsze 1944r.  

i trwało aż do 1947r.  

Kapłani obrządku łacińskiego archidiecezji lwowskiej zamordowani przez 

ukraińskich nacjonalistów: 

-Bętkowski Franciszek– kanonik proboszcz parafii Żulin. Urodzony w 1881r., 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1904r. Został zamordowany przez UPA 5 kwietnia 
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1944r. w Zulinie. 

-Biliński Władysław– prefekt szkolny, wikary w Brzeżanach. Urodził się w 

1910r., święcenia kapłańskie przyjął w 1936r. Zamordowany został 8 września 1943r. w 

Litiatyniu przez nacjonalistów ukraińskich. 

- Bosak Marian– proboszcz parafii Mariampol. Urodzony w 1889r., 

wyświęcony na kapłana w 1914r., został zamordowany 23 sierpnia 1941r. w lesie pod 

Mariampolem przez nacjonalistów ukraińskich. 

- Czuba Błażej– administrator parafii Dołha Wojniłowska, w dekanacie Dolina, 

w województwie stanisławowskim. Urodził się w 1889r., święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1920r. Zamordowany 6 kwietnia 1944r. przez nacjonalistów ukraińskich 

(został przecięty piłą, a zwłoki wraz z innymi ludźmi spalono na plebanii). 

- Drzyzga Adam – wikary parafii Nadwórna, w dekanacie stanisławowskim. 

Urodzony w 1906r., wyświęcony na kapłana w 1931r., zamordowany przez UPA 23 

listopada 1944r. 

-Duszeńko Michał – administrator parafii Halleczyn, w dekanacie Brody. 

Urodził się w 1888r., święcenia kapłańskie przyjął w 1911r. Zamordowany we wrześniu 

1943r.  

- Dziamarski Marian– administrator parafii Nowosiółki – Bekerów, w 

dekanacie Podhajce. Urodzony w 1900r., wyświęcony na kapłana w 1926r. 

Zamordowany 2 marca 1945r. przez UPA. 

- Faranowski Antoni– kanonik, proboszcz parafii Podwysokie, wpowiecie 

brzeżańskim. Urodziła się w 1889r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1918r. 

Zamordowany 29 stycznia 1943r. 

- Ferenc Mikołaj– administrator parafii Markowa, w dekanaciekolkonickim. 

Urodził się w 1894 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1927r. Zamordowany przez 

nacjonalistów ukraińskich 5 stycznia 1944r. 

- Gach Tadeusz– kanonik, administrator parafii Kotów, w powiecie 

brzeżańskim. Urodzony w 1893r., wyświęcony na kapłanaw 1920r. Zamordowany 19 

kwietnia 1944r. 

- Ganowski Stanisław– administrator parafii Sokołówka Hetmańska, w 

powiecie złoczowskim. Urodzony w 1909r., święcenia kapłańskie przyjął w 1935r. 

Aresztowany w nocy z 13 na 14 lipca 1941r. wraz z 14 parafianami, zbiegł w chwili 

dokonywania mordu, jak relacjonuje później: Otrzymałem najpierw od nacjonalistów 

ukraińskich „wyrok”, napisany na świstku papieru, podpisany przez watażka 
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banderowskiego. W nocy z 13/14 lipca 1941r. przyszli sami do Sokołówki Hetmańskiej. 

Zarośnięci, brudni, cuchnący „horiłką”, obwieszeni niemiecką bronią. Pod lufami 

automatów wyprowadzili z plebanii i dołączyłem do grupy parafian, złożonej z 14 osób, 

z rękoma na plecach powiązanymi drutem. Jeden z prowadzonych na śmierć załamał się 

i zaczął prosić o litość. Już po krótkiej chwili twarz przypominała krwawą plamę, w 

jaką zamieniły ją kolby karabinów. Krztusił się wybitymi zębami, łzy mieszały się z 

krwią. Nie został rozstrzelany, jak pozostali. Rozpruto mu brzuch bagnetem. Powstało 

zamieszanie, wówczas uciekłem w mrok. Posypały się za mną serie z automatów. 

Przypadłem do ziemi, znów się poderwałem, skręciłem w bok. Goniły mnie kule i 

ukraińskie przekleństwa, a ja uciekałem, co sił w nogach, i uratowałem się.  

- Grzesiowski Jan– kanonik, proboszcz parafii Pistyń, w dekanacie Kołomyja, 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Urodził się w 1891r., święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1923r. Został zamordowany 24 lipca 1943r. przez nacjonalistów 

ukraińskich. 

 - Jurasz Szczepan– kanonik, proboszcz parafii Czerwonogród, w dekanacie 

Jazłowice. Urodzony w 1879r.,wyświęcony na kapłana w 1904r.,zamordowany w lutym 

1945r. przez nacjonalistów ukraińskich. 

 - Kaczorowski  Józef–  magister, administrator parafii Wołków, w dekanacie 

Brzeżany. Urodził się w 1906r., święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. Zamordowany  

w okrutny sposób 9 lutego 1944r. przez nacjonalistów ukraińskich.  

- Klaka Władysław– wikary parafii Wojniłów, w dekanacie Dolina. Urodził się 

w 1912r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1937r. Zamordowany 14 września 1943r. 

przez nacjonalistów ukraińskich. 

- Kłonowski Marian– administrator parafii Chlebowice Wielkie, w dekanacie 

Świerz. Urodzony w 1905r., wyświęcony na kapłana w 1931r., zamordowany 25 

sierpnia 1944r. przez nacjonalistów ukraińskich. 

- Kraśnicki Andrzej – doktor , kanonik, proboszcz parafii Jazłowiec. Urodzony 

w 1895r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1921r. Zamordowany 8 grudnia 1943r. 

przez nacjonalistów ukraińskich na terenie swojej parafii.  

- Kucab Michał– administrator parafii Bednarów. Urodził się w 1899r., 

święcenia kapłańskie przyjął w 1925r. Zamordowany 9 lutego 1944r.przez UPA. 

- Kuszyński Jan – wikary parafii Toporów. Urodził się w 1915r., święcenia 

kapłańskie otrzymał w 1942r. Zamordowany 14 lutego 1944r. przez UPA. 

- Kwiatkowski Stanisław– kanonik, proboszcz parafii Świerz. Urodzony w 
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1880r., wyświęcony na kapłana w 1910r. Zamordowany 13 lutego 1944r. przez 

nacjonalistów ukraińskich, gdy wracał z pogrzebu ks. Józefa Marczowskiego. 

- Majka Bronisław – wikary parafii Tłuste. Urodził się w 1913r., święcenia 

kapłańskie przyjął w 1939r. Zamordowany 15 września 1943r. przez UPA. 

- Marszałek Tomasz– magister, kanonik, proboszcz parafii Rzyczki. Urodził się 

w 1892r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1918r. Aresztowany 5 grudnia 1943r., 

uwięziony w Rawie Ruskiej, zwolniony 8 grudnia 1943r., wobec otrzymania 25 marca 

1944r. od OUN wyroku śmierci opuścił parafię, ratując tym życie. 

- Pikota Józef – wikary parafii Tarnopol. Urodzony w 1912r., wyświęcony na 

kapłana w 1936r., zamordowany 27 lutego 1944r. przez UPA. 

- Procyk Karol– kanonik, proboszcz parafii Bawowrów. Urodził się w 1878r., 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1903r., zamordowany 2 listopada 1943r.przez UPA. 

-Puchała Walenty– poseł na sejm RP, kanonik, emerytowany katecheta w 

Trembowli. Urodził się w 1874r., święcenia kapłańskie przyjął w 1899r. Został 

zamordowany w lipcu 1944r. przez UPA. 

- Rogowski Wojciech– prefekt w Zółkwi. Urodzony w 1894r., wyświęcony na 

kapłana w 1924r. Zamordowany 27 stycznia 1945r. przez nacjonalistów uriańskich. 

- Siekierka Włodzimierz – wikary parafii Koszlaki. Urodził się w 1911r., 

święcenia kapłańskie przyjął w 1939r. Zamordowany 5 listopada 1944r. przez 

nacjonalistów ukraińskich. 

- Stroński Tadeusz – administrator parafii Cieszanów, odznaczony Krzyżem 

Niepodległości. Urodzony w 1899r., święcenia kapłańskie przyjął w 1927r. 

Aresztowany w maju 1942r., po 2 miesiącach zwolniony, we wrześniu tegoż roku 

ponownie aresztowany w więzieniu w Zamościu i ponownie zwolniony. 12 

października 1943r. zamordowany przez UPA. 

- Suszczyński Józef – administrator parafii Bobulińce, w dekanacie Podhajce. 

Urodził się w 1909r., święcenia kapłańskie przyjął w 1935r., został zamordowany 3 

marca 1944r., przez UPA. 

- Szady Józef – neoprezbiter. Urodził się w 1914r., święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1940r. Został zamordowany w czerwcu 1941 r. przez UPA. 

- Szczepankiewicz Stanisław – magister, administrator parafii Ihrowica, w 

dekanacie Tarnopol. Urodzony w 1906 r., wyświęcony na kapłana w 1932r. 

Zamordowany 24 grudnia 1944r. przez nacjonalistów ukraińskich. 

- Szewczyk Jan – katecheta w parafii Tartaków, w dekanacie Bełz. Urodził się 



67 

 

1908r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1936r. Został zamordowany 26 sierpnia 1941r. 

przez UPA. 

- Szklarczyk Wiktor– administrator parafii Sarniki Dolne. Urodził się w 1879 

r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1909r., został zamordowany 10 lutego 1944r. przez 

UPA. 

- Szkodziński Stanisław – dziekan i proboszcz parafii Tłuste, w dekanacie 

Jazłowice. Urodził się w 1886r., święcenia kapłańskie przyjął w 1912r. Zamordowany 

15 września 1943r. 

- Walniczek Jan – administrator parafii Bogdanówka, w dekanacie Zborów. 

Urodzony w 1879r., wyświęcony na kapłana w 1912r., zamordowany 7 lutego 1945 r. 

przez nacjonalistów ukraińskich.  

- Wieczorek Józef– administrator parafii Pieniaki, w dekanacie Brodzki. 

Urodził się w 1899r., święcenia kapłańskie przyjął w 1923r. Został zamordowany 26 

czerwca 1941r. przez UPA. 

- Wierzbicki Antoni – administrator parafii Było, w dekanacie Konkoliki. 

Urodził się w 1905 r., święcenia kapłańskie  otrzymał w 1931 r. Zamordowany 12 

października 1943r. przez nacjonalistów ukraińskich. 

- Wilkoń Stanisław – katecheta w parafii Podwołczyska. Urodził się w 1877r., 

święcenia kapłańskie przyjął w 1902r. Zamordowany 23 października 1941 r. przez 

UPA. 

- Wiszniowski Jan – wikary parafii Staresioło, w dekanacie Świerz. Urodził się 

w 1912r., święcenia kapłańskie przyjął w 1935 r. Zamordowany 28 lutego 1944r. przez 

nacjonalistów ukraińskich. 

-  Żygiel Władysław – magister, administrator parafii Bieniawa, dekanacie 

Podhajce. Urodzony w 1905r., wyświęcony na kapłana w 1933r., zamordowany 13 

lutego 1944 r. przez UPA
138

. 

 Wybuch wojny polsko-niemieckiej spowodował powrót nadziei OUN na 

budowę państwa ukraińskiego. Przy pomocy III Rzeszy łączono je z przygotowaniami 

przez niemieckich członków OUN do wojny przeciwko Polsce, o czym wspomniano 

powyżej. Negatywny stosunek społeczeństwa polskiego do nacjonalistów ukraińskich i 

Ukraińców spowodował powitanie kwiatami, chlebem i solą wojsk niemieckich i 
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traktowanie ich jako wyzwolicieli z niewoli polskiej. Przyczyną tego stosunku ludności 

ukraińskiej do wkraczających do Polski wojsk niemieckich była prowadzona przez 

OUN propaganda przed wybuchem wojny. Głosiła ona, że III Rzesza umożliwi 

utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego na wyłączonym z państwa polskiego 

obszarze południowo-wschodnim, uważanym przez nacjonalistów ukraińskich za ich 

etniczny teren
139

. 

 Według spisu ludności Generalnego Gubernatorstwa z 1 marca 1943r., a więc 

już po włączeniu dystryktu krakowskiego z czerwca 1941r., który znajdował się pod 

okupacją radziecką, zwiększyła się liczba Ukraińców aż o 160 tysięcy, głównie pod 

naciskiem ukraińskich nacjonalistów na rodziny mieszane i czysto polskie, aby zmieniły 

wyznanie z rzymskokatolickiego na greckokatolickie lub prawosławne i deklarowały 

narodowość ukraińską
140

.  

 Nacjonalizm ukraiński przejawiał się wśród większości księży 

greckokatolickich. Odnosili się oni do okupanta niemieckiego przychylnie, a wrogo do 

ludności polskiej. Niemała liczba księży grekokatolickich była sympatykami, a nawet 

członkami OUN i uważała Niemców za wyzwolicieli Ukraińców spod polskiej 

okupacji. Jak twierdzi ks. W. Piętkowski, tylko w powiatach dystryktu krakowskiego 

działało 35 duchownych greckokatolickich, wrogich wobec Polaków. W okresie 

okupacji niemieckiej księża grekokatoliccy organizowali wznoszenie symbolicznych 

mogił Państwa Polskiego, zakopując w nich godło, flagi i inne symbole Polski. Mogiły 

tego typu powstawały w wielu wsiach, a we wskazaniach do wiernych księża 

grekokatoliccy wypowiadali słowa zachęcające do współpracy z Niemcami, 

podkreślając, iż dzięki III Rzeszy mogą utworzyć własne państwo. Kazania 

nawiązywały do walki przeciwko Polakom, co przedstawia kazanie ks. W. Smolka, 

proboszcza greckokatolickiego w Manasterze. Oto znamienny fragment tego kazania: 

…kiedyś św. Piotr zapyta ciebie o dobre uczynki, ileś wyplenił polskiego Kąkolu. I co ty 

na to, skoro tak bezczynnie czekasz, aż inni za ciebie to zrobią
141

. 

 Zachowanie względem Polaków w okresie wojny przez Ukraińców świadczy 

wymownie o ich wrogości, za czym przemawiają fakty, iż zarówno duchowieństwo 

greckokatolickie, inteligencja, jak i lud najbardziej odnosili się z nienawiścią do 
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Polaków. Świadczą o tym wszystkie klasy społeczeństwa „ukraińskiego”, które 

wysilały się na osiągnięcie jednego celu, jakim były mordy dokonane w Małopolsce 

Wschodniej. 
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III. Rozdział 

 

Świadkowie wiary 

 

3.1. Postawa duchownych wobec represji 

 

 Psalm 74 Lamentacja po zburzeniu świątyni: 

  Wyglądali jak ci, co wznoszą wysoko 

  siekiery wśród gąszczów. 

  Wszystkie jego bramy wyłamali naraz, 

  zniszczyli toporem i kilofem. 

  Na pastwę ognia świątynię Twoją wydali, 

  do gruntu zbezcześcili przybytek Twego imienia. 

  Rzekli w swym sercu: Razem ich zniszczmy! 

  Spalili w kraju wszystkie miejsca świętych zgromadzeń. 

  Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka; 

  a między nami nie ma, kto by wiedział, jak długo, 

  jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? 

  Czy wróg zawsze już będzie bluźnił Twemu imieniu? 

  Czemu cofasz swą rękę 

  i trzymasz swą prawicę w zanadrzu? 

  Bóg jednak od początku jest moim królem, 

  który na ziemi sprawia ocalenie
142

. 

 Niszczenie świątyń łacińskich przez grekokatolików w okresie największych 

represji było codziennością, jak i dokonywanie mordów podczas celebracji Mszy św. i 

nabożeństw. Dokonywali tego ukraińscy nacjonaliści i okupanci.  

 Duchowni rzymskokatoliccy wobec represji musieli przyjąć po prostu formę 

walki Słowem Bożym i dobrym czynem, zło dobrem zwyciężać, idąc za Listem św. 

Pawła do Rzymian, i słowami o miłości nieprzyjaciół
143

. Taką postawę przyjął ks. 
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Stanisław Szczepankiewicz
144

, lekarz ludzkich dusz i ciał, proboszcz Ihrowic. Swoje 

doświadczenie zdobył wcześniej jako lekarz i umiejętnie wykorzystywał w pracy 

duszpasterskiej. Posłużył się nim zarówno za pierwszej okupacji sowieckiej, później 

niemieckiej i drugiej okupacji sowieckiej, jak i ciągłej akcji nacjonalistycznych 

Ukraińców. Do księdza przywożono chorych z rodzin oficerów radzieckich, a za ich 

leczenie, jak i samych oficerów uzyskiwał pieniądze i zwolnienie więźniów –parafian z 

więzień NKWD. Ksiądz w 1940r. zaczął gromadzić niezbędne akcesoria codziennego 

życia, ciepłą odzież i zapasy żywności, które zostały wykorzystane do wysłania dla 

osadzonych w obozach pracy na Syberii, gdy nadeszły od nich pierwsze listy błagalne z 

prośbą o żywność, odzież i lekarstwa. Ks. Stanisław aktywnie w tym czasie 

organizował zbiórki dla potrzebujących, nawet sam wraz ze swoją matką sporządzał 

mieszanki ziołowe dla chorych Sybiraków. Okupacja niemiecka okazała się bardziej 

bolesna od poprzedniej, trudniejsza pod względem medycznym, bowiem brakowało 

szpitali, lekarzy i lekarstw. Ks. Stanisław organizował lekarstwa ze Lwowa przy 

pomocy brata lekarza, który był konsultantem przy trudniejszych przypadkach 

lekarskich. Niezależnie od pory dnia przez gabinet księdza na plebanii przewijali się 

chorzy
145

. 

 Ksiądz leczył bez względu na zapatrywania polityczne, najważniejszy dla niego 

był człowiek. Tak było w przypadku wyleczenia Omeliana Widłowskoho, którego 

ojciec Stefan był aktywnym banderowcem. Doprowadził również do zdrowia Ihora 

Nakoniecznego, który należał do ukraińskich nacjonalistów. Wyleczył także byłego 

wójta Ihrowic za okupacji niemieckiej, Mykołę Kucia, który nie był przychylny 

Polakom i wyrządził im wiele krzywd. Po same porady lekarskie przyjeżdżali księża 

grekokatoliccy wraz ze swoimi rodzinami. Dzięki takim kontaktom medycznym 

stosunki pomiędzy duchownymi obrządku łacińskiego i greckiego można nazwać 

pozytywnymi
146

. 

  Duchowieństwo wywożono do obozów pracy na daleki Sybir, jak w przypadku 

ks. Henryka Smoluka wywiezionego w 1945r. przez Sowietów, gdzie ludzie umierali z 

głodu i zimna. Posługiwał on jako kapłan, dodawał otuchy tym, którzy ją tracili, był 

wśród nich. Kapłan był pozbawiony możliwości sprawowania kultu Bożego, brakowało 
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niezbędnej materii do celebracji Mszy św. Ksiądz bardzo przeżywał tę sytuację, jak 

odnotowuje to w swoich wspomnieniach: Aż nadszedł taki dzień, takie Boże 

Narodzenie, gdy zaistniała możliwość odprawiania celebry w to wielkie święto. Zdobyto 

wino, które mogło być użyte, wypiekli z pszennej mąki bialutką hostię do konsekracji 

Chleba. Za kielich posłużyła szklanka, za złocisty ornat bożonarodzeniowy brudna i 

cuchnąca robocza kufajka. Zdobyto jakieś świece. Wszystko gotowe. Dostojna, bez 

granic radosna celebra w baraku dla umęczonych i ginących ludzi. O, jakże była ta 

celebra dostojna i radosna, i wielka. Chyba na całym świecie w tę noc 

bożonarodzeniową nie było Mszy świętej dostojniejszej i  radośniejszej. …To wszystko 

było już w Kościele Chrystusa w katakumbach wczesnochrześcijańskich, gdy dla wiary 

w Chrystusa lała się krew męczenników i była znakiem, i świadectwem tej wiary. …Od 

ołtarza Bożego, bardzo ubogiego, szła Moc, szła Nadzieja i Zwycięstwo
147

.  

 Duchowni wobec represji przyjmowali postawę walki Słowem Bożym, postawę 

moralną –wskazując na pomoc bliźniemu, a przede wszystkim wypełniali swoje 

obowiązki kapłańskie tam, gdzie ich Pan Bóg zaprowadził na ścieżce ziemskiej 

pielgrzymki. Duchowni umierali z brewiarzem w ręku, jak ks. Franciszek Szarzewicz, 

proboszcz parafii Stojanów, jak relacjonuje ks. Franciszek Kutrowski. Z 15 na 16 lipca 

1944r. został wyprowadzony z budynku plebanii przez UPA, zarzucił na siebie futro i 

trzymał w ręku brewiarz. Jego zwłoki odnaleziono 1,5 km od plebanii na polu między 

konopiami, twarzą zwróconą ku ziemi. Był obdarty z odzienia, a w ręku trzymał 

brewiarz, a w drugiej chusteczkę, którą ocierał śmiertelny pot po odzyskaniu 

przytomności. Śmierć poniósł na skutek ugodzenia trzema kulami. Kapłan do ostatniej 

chwili trzymał się modlitwy Kościoła
148

. 

 

3.2. Pomoc okazywana prześladowanym duchownym 

 

Pomoc dla duchowieństwa rzymskokatolickiego była okazywana rzadko, ale 

zdarzały się jej przypadki ze strony księży grekokatolickich. Doświadczył jej ks. Józef 

Mizin – proboszcz parafii Balighród, kiedy 6 sierpnia 1944r. podczas porannej Mszy 

św. kościół parafialny został otroczony przez zbójów z sotni UPA, którzy wszystkich 

mężczyzn wychodzących z kościoła mordowali na placu kościelnym. Mordercy 

zmierzali wejść do kościoła i zabić duchownego, ks. Mizinę, jednak do tego nie doszło 
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dzięki interwencji miejscowego księdza grekokatolickiego Olenko, któremu polski 

ksiądz zawdzięczał uratowanie życia. Lecz były to nieliczne interwencje duchownych 

obrządku grekokatolickiego skierowane wobec duchowieństwa obrządku łacińskiego. 

Niestety, tego dnia zginęło po wyjściu z kościoła 40 parafian z rąk UPA
149

. 

Akcje ratunkowe ze strony ukraińskich duchownych najczęściej skierowane 

były do duchownych, aby nie mordować pasterza i tym samym nie powiększać spirali 

nienawiści. Apele przeważenie odnosiły skutek ratując duchownego, którego czas 

egzekucji zostawał przeniesiony w czasie. Bandy UPA nie reagowały na apele ze strony 

swych duchownych, jeżeli dotyczyły pozostawienia przy życiu ludności cywilnej.  

Według relacji Eugenii Nabrzeżnej okoliczności śmierci ks. Mariana 

Dziamarskiego który był kapłanem archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, 

zamordowanego przez SB-OUN 28 lutego 1945r.przedstawiały się następująco: Działo 

się to w zimowy wieczór. Bandyci weszli na plebanię i zamordowali księdza. Ubowcy 

przyszli tak po mnie. Nie schwytali mnie, gdy zdążyłam się ukryć pod łóżkiem. Inne 

źródło podaje, że bojówka SB-OUN dokonała napadu na plebanię, ograbiła ją, 

uprowadziła proboszcza parafii Nowosiółka – Bekerów, ks. Mariana Dziamarskiego, 

który wcześniej był torturowany
150

. Natomiast ks. biskup Wincenty Urban podaje 

jeszcze inne okoliczności śmierci: Ks. M. Dziamarski z Nowosiółki Bekerowskiej oddał 

życie 28 lutego 1945r. Wprawdzie jedna z życzliwych mu kobiet sowieckich ostrzegła 

go, by „natychmiast uciekał”, w pierwszym dniu po ostrzeżeniu uciekł, a potem 

powrócił, aby zabrać coś z rzeczy i wtedy napadła go banda „ubrana w sowieckie 

mundury”, porwała go i zamordowała we wsi, w jednym z opuszczonych domów. 

Siostrę jego pozostawiono przy życiu
151

.Często okoliczności śmierci kapłanów nie były 

jednoznaczne ze względu na różność relacji świadków. Nie brakowało ludzi, którzy 

poufnie ostrzegali kapłanów przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, czego 

dowodem jest owa kobieta namawiająca ks. Mariana do ucieczki.  

 Pomoc okazywana duchownym była nieodzowna, czego doświadczył ks. 

Franciszek Bajer, który wygłaszał patriotyczne kazania wzywające swoich parafian do 

obrony. Zaznaczał, iż historia nie zna przypadku budowli, wznoszonej na ludzkich 
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kościołach, zamrowionej ludzką krwią, zroszonej łzami i owianej męką, której piekło 

może pozazdrościć. Po tym kazaniu w nocy pod drzwi plebanii wrzucili upowscy wyrok 

śmierci na księdza. Ze względów bezpieczeństwa ksiądz Franciszek mieszkał wraz ze 

swoją matką na tymczasowej plebanii u Marianny Porcyk. Rodzina Marii broniła 

księdza podczas napadu banderowców, którzy chcieli dokonać aresztowania kapłana. 

Napastnicy próbowali wrzucić granat do wnętrza budynku, lecz odbity o okiennice zabił 

samego napastnika. Banderowcy postanowili podpalić budynek, w wyniku czego 

spłonął słomiany dach. Wówczas rozpoczęła się strzelanina pomiędzy napastnikami 

UPA, a samoobroną chłopską, która wyruszyła bronić księdza. Po szybkiej interwencji, 

skutecznie odparto atak nieprzyjaciela. Wszyscy mieszkańcy wyszli cało z opresji. Ks. 

Franciszek miał poparzone plecy i nogi, a Porcyk został poparzony, zaś Helena 

Porcykówna postrzelona w rękę. Ks. Bajer miał zawsze obstawę, zaś nocą pilnowali go 

harcerze z miejscowego plutonu operacyjnego
152

. 

 Po kazaniach ks. Franciszka patrole wzmacniały swoją czujność. Tak było 2 

lutego 1945r. po Mszy św. z okazji święta Matki Bożej Gromnicznej, podczas której 

kapłan wygłosił następujące słowa: Trzymajcie te świece gromniczne, poświęcone przy 

sobie, one mogą was oclić od nieszczęścia śmierci. Jest wojna, czasy są niespokojne, 

łuny pożarów na horyzoncie coraz większe. Nikt nas nie broni. Władze sowieckie są 

zajęte innymi sprawami. Nasi walczą na wszystkich frontach o wyzwolenie Polski. My, 

kobiety z dziećmi, pozostawieni na łaskę Boga i Matki Najświętszej. Możemy się skryć 

tylko pod płaszcz Tej, której dzisiaj obchodzimy święto. To Ona odpędziła swoim 

płomieniem wilki od zagród wiejskich i Ona nas ochroni przed bizunami, którzy czyhają 

na naszą śmierć. Wierzymy, że Ona nas ocali. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta 

Boża Rodzicielko …mamy jeszcze do obrony naszych chłopców harcerzy z Szarych 

Szeregów, którzy będą stawiać swoje czoła, żeby nas obronić
153

. Po tym kazaniu we wsi 

pojawili się obcy ludzie – banderowcy, którzy przygotowywali się do napadu na księdza 

–jak wywnioskował zwiad, a podobna rzecz działa się we wsi Ihrowice.  

 Pomoc duchowieństwu wobec represji ukraińskich nacjonalistów podejmował 

na drodze dyplomatycznej arcybiskup Bolesław Twardowski, metropolita lwowski w 

pismach do metropolity grekokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego. Abp Szeptycki 

jednak nie wydał żadnego listu wprost potępiającego zbrodnie dokonane na Polakach 

przez Ukraińców. Na wniosek Niemców został wydany przez niego list pasterski z dnia 

                                                           
152

 E. Prus, Legenda Kresów, dz. cyt., s. 160-163. 
153

Tamże. 



75 

 

21 listopada 1942r. o niezabijaniu, który jednak dotyczył niezabijania Niemców i 

zabójstw pomiędzy Ukraińcami, walk pomiędzy banderowcami i melnykowcami
154

. Ks. 

arcybiskup Bolesław Twardowski otrzymywał od arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego 

zawsze odpowiedzi wykrętne, stronnicze i dwuznaczne, ad vocem przyzwalające na 

ludobójstwo. 

 Fragmenty korespondencji pomiędzy metropolitą obrządku łacińskiego we 

Lwowie, a metropolitą obrządku grekokatolickiego.: 

 List z 18 sierpnia 1943r do metropolity B. Twardowskiego od metropolity A. 

Szeptyckiego: Proszę też o kilka pasterskich pism Waszej Ekscelencji, albo innych 

biskupów polskich, które by osądzały i przestrzegały przed nienawiścią względem 

ukraińskiej ludności. 

 Odpowiedź abp. B. Twardowskiego z 15 października 1943r. do abp. A. 

Szeptyckiego: …Wypadki, które rozgrywają się na terenie mojej diecezji, mordy 

dokonywane na moich kapłanach i ludności obrządku łacińskiego bez względu na wiek i 

płeć, przekroczyły granice jednostkowej zemsty, czy też osobistych prywatnych lub 

politycznych porachunków. Fakty, jakie doszły do mojej wiadomości w ostatnich 

miesiącach, są przerażające. …Przemawia za tym fakt, że wśród ofiar znajdują się 

wyłącznie księża i wierni obrządku łacińskiego, szczególnie miejscowa inteligencja 

polska.  

 W następnym liście do abp. B. Twardowskiego abp A. Szeptycki odpowiada: 

 …nie słyszałem ani słowa o niepiętnowaniu niechrześcijańskiej polityki ani 

takich zbrodni, jak Bereza Kartuska. Nie słyszałem także o potępieniu stosowanych 

tortur przez policję, ani zbrodni strzelców dokonywanych w pierwszych miesiącach 

wojny. Ekscelencja nie odpowiedział mi na zarzuty zrobione polskim organizacjom w 

Chełmszczyźnie i na Podlasiu ... Wobec tego jeszcze raz usilnie proszę o publiczne 

potępienie nienawiści przeciw Ukraińców i morderstw popełnianych choćby tylko na 

terenie lwowskiej archidiecezji przez polskich gestapowców, tajne polskie organizacje i 

polską partię rewolucyjną
155

. 

 Korespondencja dyplomatyczna w obronie duchowieństwa rzymskokatolickiego 

i wiernych wysyłana do metropolity Szeptyckiego przez metropolitę Twardowskiego 

nie przynosiła owoców, ponieważ nie było z kim prowadzić dialogu. Cynizm i fałsz 
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zawierały listy abp. Szeptyckiego, były one zaślepione postępowaniem ukraińskich 

nacjonalistów. Metropolita Szeptycki 14 października 1944r., dwa tygodnie przed 

śmiercią, zwrócił się do swoich duchownych: Jednym z głównych obowiązków Cerkwi 

jest pomoc cierpiącym i ratowanie ich w nieszczęściu… poczuwam się do obowiązku 

znowu przypomnieć przewielebnemu duchowieństwu i wiernym o nakazie miłości 

bliźniego
156

.Niestety, to stanowisko okazało się spóźnione i nie przyniosło pożądanych 

rezultatów.  

 W ramach parcelacji przeprowadzonej przez władze sowieckie w 1939r. 

Ukraińcy, którzy otrzymali przydział gruntu kościelnego, oświadczyli, że niczego nie 

oddadzą dla księdza polskiego. Raczej skłonni byli spalić zbiory, niż pewną część 

oddać, jako przysługującą należność za użytkowanie pola kościelnego. Takie 

stanowisko było zajmowane tylko wobec księży polskich, nie zaś wobec księdza 

ukraińskiego
157

.  

 Represjonowanym księżom była okazywana pomoc zarówno materialna, jak i 

duchowa, ale też był okazywany brak jakiejkolwiek pomocy, czy to na szczeblu 

dyplomacji kurialnej, czy czysto ludzkiej, jak zostało powyżej przedstawiane. 

 

3.3. Wspomnienia i relacje świadków 

 

 Tragizm wydarzeń lat martyrologium duchowieństwa oddaje utwór Krzysztofa 

Kołtuna, zatytułowany Rozstrzelany kościół: 

  Chowali się z karabinami 

  W sadzie za murem 

  W kościele modliły się dzieci. 

  Weszli Ukraińcy – 

  Butami podeptali modlitwę, 

  Jak do litanii zaczęli strzelać: 

  Do każdego 

  W głowę, piersi 

  − Tarcze Chrystusowe… 

  Porzucali ciała do dołu… 
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  Spokój… 

  Teraz opowiadają w świecie − 

  Męczenników Jerozolima −…
158

 

Przytaczając zapiski świadków i uczestników męczeństwa duchownych i ich 

parafian na terenie Małopolski Wschodniej, odważnie można mówić o ludobójstwie 

ukraińskim dokonanym na Polakach
159

.  

Interesujący jest fakt, iż sam metropolita Andrzej Szeptycki polecił zbieranie 

informacji na temat krzywd, jakich mieli rzekomo doznawać Ukraińcy od Polaków. Co 

sprawiało wrażenie, jakoby sam arcybiskup Szeptycki szukał usprawiedliwienia dla 

czynów Ukraińców wobec Polaków. Przyczyniło to się do zwiększenia fali morderstw. 

Można wnioskować, że jeśli sam metropolita, jako duchowy autorytet Ukraińców, 

mówił i dawał im do zrozumienia, że Polacy to ich krzywdziciele, to mogło być przez 

nich uznane jako wezwanie do podjęcia działań samoobronnych
160

. 

 Ks. Szczepankiewicz nie opuszczał swojej parafii do końca mimo ciągłych 

ataków nacjonalistów. Na terenie parafii Ihrowic pozostawał i każdemu okazywał 

pomoc. Na początku marca 1944r. zbliżały się do wsi pierwsze frontowe ostrzały Armii 
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aborcją, eutanazją, dobrowolnym samobójstwem, jest uznawane za akt wrogi wobec życia, przejaw 

niesprawiedliwości oraz sprzeniewierzenie się Stwórcy (KDK 27), a także (podobnie jak wojna i masowe 

mordy) za rezultat przemocy, nienawiści, sprzecznych interesów, skłaniających ludzi do agresji wobec 

innych(EV 10).Kościół bezpośrednio potępia zagładę ludu, narodu lub mniejszości etnicznej jako grzech 

śmiertelny i wskazuje na moralny obowiązek przeciwstawiania się rozkazom nakazującym 

ludobójstwo(KKK2313). Ludobójstwo jest naruszeniem godności osoby ludzkiej, pogwałceniem głównie 

prawa człowieka oraz praw narodów, zwłaszcza prawa do życia. Kampanie ludobójcze i czystki etniczne, 

będące najczęściej następstwem wojen i konfliktów, są przyczyną cierpień, śmierci milionów ofiar, 

zniszczenia rodzin i całych krajów, tułaczki, uchodźców, nędzy, głodu, chorób, zacofania, utraty zasobów 

ich źródeł. Jest logiką przemocy, podsycaną przez żądzę panowania i wyzysku bliźnich, przez ideologię 

władzy lub totalitarne utopie, nacjonalizmu lub nienawiści plemienne(Jan Paweł II, Orędzie na Światowy 

Dzień Pokoju). Zob. M.R. Górniak, Ludobójstwo – stanowisko Kościoła, Encyklopedia Katolicka, t. 11, 

red. S. Wilk i inni, Lublin 2006, kol. 128-132.  
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Czerwonej. To był czas względnego spokoju, wówczas mieszkańcy wsi mogli nocować 

we własnych domach, gdy żołnierze sowieccy byli zajęci pozyskiwaniem nacjonalistów 

ukraińskich, których kryjówki wskazywali sami Ukraińcy, pracujący jako parobkowie u 

bogatszych Ukraińców. W kwietniu 1944r. powołano do wojska na wojnę mężczyzn w 

wieku od 18 do 55lat, Polaków do Wojska Polskiego, a Ukraińców do Armii 

Czerwonej. Polacy poszli wszyscy, natomiast Ukraińców tylko część z obawy przed 

aresztowaniem za kolaborację z Niemcami. Gdy front przesuwał się na zachód oddziały 

UPA rozwinęły skrzydła i powróciły do napadów na ludność polską. Sotnie rosły w silę 

i potrzebowały żywności i siły pociągowej, a najłatwiej było im zdobyć te środki 

mordując i rabując bezbronne polskie rodziny. Sytuacja ta nie wpłynęła na zmianę 

decyzji ks. Stanisława, który nadal leczył wszystkich potrzebujących. Leczenie przez 

księdza zapewniło wiosce spokój, a potwierdzał to ks. Hałaś –miejscowy proboszcz 

grekokatolicki, który miał stanowić gwarancję nietykalności wioski. O tym zapewnieniu 

był przekonany i nawet wyznał to ks. Janowi Mądrzakowi z Brezowicy Małej, który 

namawiał go do natychmiastowej ucieczki, on zaś odpowiedział
161

: Tego, co się stało u 

was w Berezowicy Małej, ja się nie spodziewam od naszych Ihrowickich Ukraińców. Ja 

zostanę ze swoimi parafianami, co się wydarzy im, to i mnie. Ja muszę być z nimi. 

Dobry pasterz nie opuszcza swojej owczarni…
162

 

 Ks. Szczepankiewicz hojnie obdarowywał swoich pacjentów lekami, których z 

czasem zaczęło brakować. Sam był proszony do banderowskich kryjówek. Leczył 

dezerterów z Armii Czerwonej, narażając się przy tym NKWD. Potrzebę udzielanej im 

pomocy upatrywał w ratunku dla parafii. W Wigilię, 24 grudnia 1944r., o godzinie 

siódmej proboszcz odprawił ostanie roraty, po czym przystrajał kościół. 

Poinformowany przez Julię Litwin o podejrzanych mężczyznach z bronią, zaczął 

niepokoić się tą informacją. Gdy było słychać już ostrzał wioski, ks. grekokatolicki 

Hałaś zaproponował mu, aby schronił się w niego na plebanii lub wyjechał do 

Tarnopola. Jednakże ks. Szczepankiewicz odrzucił tę propozycję, mówiąc, że nie może 

pozostawić swoich parafian: Co będzie im, to i mnie. Wigilijny mord rozpoczął się wraz 

z nastaniem wieczoru. Szturm UPA rozpoczęła od plebanii. Zabarykadowano ją i 

zaczęto rozbijać, a ksiądz dzwonił sygnaturką na pomoc ze strychu. Dzwonił do 

ostatniej chwili, ratując przy tym innych, dając znak do ucieczki. Na ratunek księdzu 

nie pospieszył nikt, ponieważ na wsi praktycznie nikogo nie było, nie było chłopów, a 
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posterunek Istrebitielnoho Batalionu w Domu Ludowym banderowcy ostrzelali z broni 

maszynowej
163

. 

 Ks. Stanisław został zamordowany siekierą w plecy przez UPA wraz ze swoją 

najbliższą rodziną, matką, dwoma braćmi i siostrą. Niewątpliwie znał swoich 

oprawców, co musiało przysporzyć jeszcze większych cierpień duchowych. Plebania 

została obrabowana z najcenniejszych przedmiotów i to one, a bardziej chęć ich 

zdobycia pociągała Ukraińców do tak haniebnych akcji. Sam ks. Szczepankiewicz 

został pochowany w zbiorowej mogile, jako jedyny pochowany w trumnie zbitej z 

bydlęcego żłobu. Po eksterminacji niektórzy Ukraińcy przynosili na kurhan mogiły 

kwiaty jako dowód wdzięczności za leczenie
164

. 

 Informacje o wydarzeniach dotyczących mordowania duchownych docierały do 

Kurii lwowskiej. Ks. Tadeusz Blicharski relacjonował w następujący sposób 

zamordowanie przez Ukraińców ks. Mariana Kłonowskiego w parafii Chlebowice 

Wielkie: Od lutego 1944r. w okolicach Lwowa szaleje zorganizowana banda UPA, 

która postawiła sobie za cel zamordowanie wszystkich Polaków w Małopolsce 

Wschodniej. W Hanaczowie zatrzymali barbarzyński pochód i skierowali swe główne 

siły na Podkarpacie, gdzie płonęły osiedla polskie i ginęły mordowane polskie rodziny. 

Nierzadko z księżmi i nauczycielami palonymi w kościołach i plebaniach
165

. 

 Ks. Marian Kłonowski, który powrócił do Chebowic Wielkich 20 września z 

rekolekcji kapłańskich we Lwowie, nie zatrzymał się w Starym Siole, jak relacjonuje 

ks. Blicharski. Dnia 24 września 1944r. ks. Marian udając się do jednego z ukraińskich 

mieszkańców po swoją własność, został zamordowany w drodze powrotnej. Pogrzebany 

został na pastwisku. Zwłoki księdza zostały przeniesione w nieznane miejsce, o czym 

została poinformowana Kuria lwowska 27 września 1944r.
166

 

 Bandy ukraińskich nacjonalistów, jak opisuje w swojej książce H. Komański, w 

ludobójstwie dokonanym na duchowieństwie łacińskim dopuścili się mordu o. dr. 

Mariusza Skibniewskiego, jezuity, urodzonego w 1881r. a wyświęconego na kapłana w 

1906r. Został on zamordowany 27 września 1939r. przez ukraińskich nacjonalistów w 

majątku Przyłbice, należącego do hr. Leona Szeptyckiego, brata greckokatolickiego 

arcybiskupa metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Został tam zamordowany z całą 
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rodziną hrabiowską. O. Skibniewski był wykładowcą historii Kościoła w Lublinie i na 

w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie
167

.  

 Bezwzględność opętania nacjonalizmem była tak silna, że nie brała pod uwagę 

jakichkolwiek konotacji rodzinnych, liczyła się liczba zmordowanych, każdy kto 

pomagał Polakowibył narażony na śmierć, nawet Ukrainiec, czy też rodzina 

grekokatolicka. 

 Ks. Roman Dac z parafii Nowosielce, którego całe życie było naznaczone łaską i 

Bożym miłosierdziem i udało mu się schronić przed bandami UPA, i uniknąć śmierci 

podczas szturmowania plebanii, wspomina: Zaczęli oni w pokoju nad moją kryjówką 

bezmyślnie wszystko niszczyć. Wiedzieli dobrze, że gdzieś jestem ukryty, ale nie mogli 

mnie znaleźć. Wyładowali swoją złość na meblach, ścianach, pierzynach, poduszkach, 

obrazach, fotografiach, nawet i tam wydłubywali oczy. Mam jedną z takich fotografii, 

którą schowałem na pamiątkę. Jest to fotografia ks. Edwarda Tabaczewskiego, którego 

przekłuto w nienawiści do polskiego księdza kilkakrotnie sztyletem I tak się stało, że 

zostałem ocalony od straszliwej, okrutnej śmierci z rąk banderowców za cenę ofiary 

życia mojej mamy. To ona, z całą świadomością, poświęciła się za moje oclenie. W tym 

samym miejscu i tej samej nocy Aniela Starzewska, moja gospodyni, także poświęciła 

swoje młode życie całkiem dobrowolnie i z całą świadomością, dając się zabić, aby 

mnie ocalić od śmierci
168

. Widzimy z tego fragmentu relacji bezpośredniego świadka, 

jak banderowski napad odcisnął piętno na całe jego życie w sferze psychofizycznej i 

emocjonalnej. Nienawiść, jaką kierowali się banderowcy, przerzucała się nawet na 

przedmioty martwe, takie jak fotografie z wizerunkiem Polaka. 

 Edward Prus w swej książce UPA armia powstańcza czy kurenie rizunów? 

opisuje wydarzenie napadu na plebanię w Wołokowie, w której zginął wikary, ks. Józef 

Kaczorowski, którego pogrzeb odbył się 14 lutego 1944 r. w Przmyślanach. Wracał on 

z pogrzebu proboszcza Świerza, ks. Stanisława Kwiatkowskiego i został uprowadzony 

przez Ukraińców w mundurach niemieckich: Prowadzono go rozebranego do kaleson 

po śniegu wiele kilometrów do wsi Ładańce i tam okrutnie zamordowano. Trudno pojąć, 

jak daleko sięgają granice ludzkiej nikczemności,  wyrażanej w ciągłych napadach na 

polskie wsie, kościoły, mordowaniu księży, rabunkach plebanii. Powiadomiony o tych 

zdarzeniach metropolita Szeptycki, ostrzegał bizunów listem pasterskim Nie zabijaj, 
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który został napisany językiem teologicznym, bez konkretnych odniesień na postawy 

moralne. Nacjonaliści odpowiadali: List jest listem, bo to jest polityka, a Polaków trzeba 

i tak wyciąć
169

. 

  Ks. Marceli Zmora, proboszcz parafii Husków, w powiecie Mościska, został 

zamordowany przez UPA 16 lipca 1944r. Oto relacja s. Imeldy Marii Zmory, 

służebniczki starowiejskiej: Napastnicy uzbrojeni w kajdany, karabiny, z zakrytymi 

twarzami w maskach. Księdzu zasłonili oczy, zakneblowali usta i związali ręce do tyłu, 

którego skrępowanego wyprowadzili na dziedziniec plebanii i położyli na wozie 

drabiniastym. W tym czasie dokonywali rabunku majątku plebanii. Ksiądz został 

wywieziony na posterunek ukraińskiej policji do Niżyń, gdzie został poddany torturom i 

pod groźbą pobicia wypisywał metryki Ukraińcom, że są obrządku łacińskiego. Przez co 

chcieli sobie zabezpieczyć dokumenty w razie przegranej wojny z Niemcami. Ksiądz 

początkowo wypisał kilka metryk, potem stanowczo odmówił, przez co został pobity i w 

afekcie zabity przez komendanta policji ukraińskiej o nazwisku Rab, a pochowany 

zostać miał przez księdza grekokatolickiego koło Dobromila. Powodem aresztowania 

księdza były jego powiązania z AK i  że udzielał schronie żołnierzom tej amii. Istnieje 

również relacja, iż został zmordowany przez Ukraińców, tych którym wypisywał 

sfałszowane metryki chrzcielne
170

.  

 Ks. Adam Kubasiakw rozprawie doktorskiej Wizja narodu, państwa i cerkwi 

ukraińskiej w wypowiedziach i działaniach metropolity lwowskiego Andrzeja 

Szeptyckiego wskazuje, że UPA prowadziła bezwzględną walkę z ludnością polską, o 

czym świadczą praktyki palenia, wyrzynania całych osad. Niszczeniu i grabieży 

podlegały polskie gospodarstwa Chłopi polscy i ich rodziny byli bestialsko mordowani 

w najokrutniejszy sposób: Bandyci ukraińscy palili ich żywcem, wykłuwali oczy, 

obdzierali ze skóry i solili. Ciężarnym kobietom rozpruwali brzuchy i napełniali je 

szkłem. Niemowlęta przybijano do ściany podpisując Polskijoreł. Zdarzało się, że dzieci 

wbijano na sztachety w połcie, czy też rozdzierano nogami na pół. Napastnicy 

rozdzierali żyletkami skórę z twarzy. Duszono ludzi sznurem lub drutem kolczastym, 

zakopywano, zasypywano żywcem w całości lub tylko po szyję tak, aby można było 

głowę odciąć kosą. Wszystkie te tortury i sposoby powolnej śmierci znane i nieznane w 

długiej historii ludzkości – może tylko poza brukowaniem czaszkami ludzkimi ulic – 
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były znane barbarzyńcom. W taki okrutny sposób mordowano także polskich 

kapłanów
171

.  

 Morderstwa dokonane na duchownych opisywali w dokumentach wysyłanych 

do kurii księża, opisując zabójstwa kapłanów podczas napadów ukraińskich 

nacjonalistów. Ks. Stanisław Szatko pisze o zgonie ks. Józefa Kaczorowskiego z parafii 

Wołków: Dnia 10lutego 1944r., wieczorem bandy ukraińskich partyzantów napadły na 

probostwo w Wołkowie. Ks. proboszcz schronił się wraz z matką i gospodynią na 

strychu – bandyci strzelili do księdza, a następnie wyrzucili przez okno. Przeżył upadek 

–przeczołgując się kilka metrów – został dobity dwoma strzałami. Następnie 

przystąpiono do rabunku plebanii. Ranną matkę księdza przewieziono do szpitala w 

Przemyślanach, gdzie zmarła. Zostali pochowani razem z synem 14 lutego 1944r.
172
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ZAKOŃCZENIE  
 

Mortui viventes obligan (umarli zobowiązują żywych). 

 

Z przebadanych materiałów źródłowych i opracowań na temat męczeństwa 

duchowieństwa rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 

wyłonił się ogrom cierpienia i upokorzeń, jakich doświadczyli pasterze Kościoła 

lwowskiego, a zawłaszcza arcybiskup Eugeniusz Baziak, oraz niektórzy kapłani i 

wierni, broniący wiary, Kościoła i przysługujących mu praw, a także tradycji 

lwowskich. Trudno było w niniejszej pracy podjąć analizę wszystkich omawianych w 

niej zagadnień. Wiele z nich może w przyszłości stanowić przedmiot osobnych studiów. 

Okupanci niemiecki i sowiecki oraz nacjonaliści ukraińscy, którzy dążyli do 

utworzenia na Kresach Wschodnich własnego niepodległego państwa, poddawali 

zbrodniczej eksterminacji mieszkających tam Polaków, broniących własnej ojczyzny, 

tożsamości narodowej, własności, kultury i języka. Wiele wycierpiał wówczas Kościół 

rzymskokatolicki. W okresie wojny hitlerowcy zamordowali 36 kapłanów archidiecezji 

lwowskiej, UPA 35, a sowieci 21. Łącznie zamordowano 92 księży
173

.  

Z pracy wynika, że problemy deportacji i przemieszczeń ludności w latach II 

wojny światowej, mogą być wartościowe pod względem poznawczym, lecz nie zawsze 

w pełni miarodajnie ukazane. Zauważa się w nich bowiem braki z powodu 

niedostępności do ukraińskich i rosyjskich źródeł archiwalnych. Ponadto wiele faktów 

pod wpływem emocji i rozżalenia przedstawia się zbyt subiektywnie, a nawet wręcz 

tendencyjnie. Jednak fakty są i ich pominąć nie wolno, chociaż można je różnie 

tłumaczyć, tym bardziej, że od tamtych wydarzeń minęło już wiele lat.  

Niniejsza praca w obszarze zaprezentowanej tematyki jest jedynie połowicznym 

ukazaniem męczeństwa duchowieństwa. Ze względu na bogactwo polskich źródeł temat 

pracy można rozwinąć o wiele wątków problemowo-badawczych. 

Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lwowa w 2001 roku wypowiedział 

następujące słowa skierowane do lwowskiego Kościoła łacińskiego :Duc in altum! 

Wypłyń na głębię, wypłyń na głębię lwowski Kościele łaciński! Pan jest z Tobą! Nie 

lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze. Z Chrystusem odniesiesz 

zwycięstwo! Odważnie dąż do świętości: w niej kryje się niezawodna obietnica 
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prawdziwego pokoju i trwałego postępu […] Lwowski Kościele łaciński, niech się 

wstawiają za tobą wszyscy święci i święte, którzy wzbogacili twoje dzieje. Niech cię 

otaczają szczególną opieką błogosławieni arcybiskup Jakub Strzemię i Józef Bilczewski 

wraz z księdzem Zygmuntem Gorazdowskim. Kościele lwowski, idź naprzód z ufnością w 

imię Chrystusa, Odkupiciela świata i człowieka
174

. 

Metropolia lwowska stanowiła podwaliny dla cywilizacji europejskiej, 

tymczasem zamordowano wielu duchownych, wypędzono biskupów, zamykano 

seminaria duchowne i kościoły, a ludność polską wysiedlono wraz z ich kapłanami po 

eksterminacjach czasów wojny. Krew zamordowanych kapłanów upomina się o prawdę 

historyczną. Oni zginęli za wiarę katolicką i za Polskę. Należy im się pamięć  i 

chrześcijański pochówek. Nie możemy zapomnieć o swojej tożsamości, jak pisał św. 

Jan Paweł II: naród, który zapomina o swojej historii, jest skazany na zagładę. Faktem 

jest iż podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej zamordowanych 

przez Niemców, dokonanej przez św. Jana Pawła II w 1999 roku, nie został uznany za 

błogosławionego żaden duchowny, który został zamordowany przez ukraińsko-

nacjonalistyczno-faszystowskie bandy OUN-UPA i oddał życie w ofierze za wiarę i 

umiłowanie ojczyzny. 

Dzięki analizie i studium tematu zaprezentowanego w niniejszej pracy autor 

ubogacił także własną wiedzę dotyczącą martyrologium duchowieństwa polskiego na 

Kresach. 

Autor składa podziękowania ks. infułatowi prof. dr. hab. Józefowi Paterowi, 

promotorowi pracy, za pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania, jak również 

ks. prałatowi dr. Krzysztofowi Moszumańskiemu za duże wsparcie okazane przy 

pisaniu pracy, poświęcony czas, za cenne wskazówki oraz pomoc w redakcji pracy.  
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http://mojekresy.pl/archidiecezja-lwowska-xxv-lat-wolnosci-demokracji-i-dyskryminacji 

[odczyt 10.04.2018]. 
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ANEKS 

 

1. Instrukcja dla duchowieństwa 

„Wszyscy kapłani polscy winni mieć zawsze na uwadze, że Państwo Polskie istnieje i 

że każdy Polak winien jest posłuszeństwo prawowitym władzom polskim. Z dokonane 

gonad nami gwałtu, sprzecznego z wszelkimi zasadami prawa międzynarodowego i 

moralności wynika z jednej strony obowiązek całkowitego nieuznawania rzekomo 

prawnych zarządzeń władz okupacyjnych, z drugiej życiowa konieczności 

zewnętrznego podporządkowania się –od czasu- woli okupanta. Nawet przy 

wykorzystywaniu swych funkcji urzędowych pod przymusem nie wolno wykonywać 

zarządzeń sprzecznych z zasadami godności narodowej i interesem Państwa Polskiego. 

W żadnym wypadku nie wolno zasłaniać się losem jednostek. 

 Wszyscy kapłani polscy w działaniach swych powinni uwzględniać przede 

wszystkim interes narodu i Państwa Polskiego w szczególności: 

1.Duchwieństwu nie wolno stać na uboczu i być tylko biernym widzem tego co 

się dzieje- winno brać czynny i żywy udział tak , aby kiedyś mogło powiedzieć: et ego 

magna paras fui… 

2. Kapłani polscy powinni zwłaszcza teraz pamięć o słowach Chrystusa Pana: 

vos estis lux mundi, vos estis sal terrae/żyć święcie/-wysoko dzierżyć sztandar kościoła 

i ojczyzny-być przykładem dla ludu, stać się jego duchowymi wodzami. W stosunku do 

wroga: este prudentes sicut serpentes et simplices sikut columbie/słowa Chrystusa 

Pana/, postępować z godnością, z odwagą, lecz i z roztropnością. 

3. Budzić i podtrzymywać ducha w narodzie-nadzieję, wiarę, pewność w 

zmartwychwstanie ojczyzny. 

4. Bronić przed załamaniem ducha w narodzie, wskazując na przykłady z naszej 

historii i poruszając często zagadnienia cierpienia. 

5. Rozwijać czynną miłość ojczyzny i bliźniego, spieszyć z moralną i materialną 

pomocą rodakom, nie szczędząc grosza prywatnego, ograniczając iura stole do 

minimum, sprzedając nawet złote naczynia kościelne, po uprzednim uzyskaniu zgody 

ordynariusza, aby wiernych ratować przed głodową śmiercią… 

6.Informować ludzi rzeczowo o bieżących sprawach naszej ojczyzny, kościoła w 

Polsce, prześladowaniach, okrucieństwach wroga… 
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7. Zbierać w powyższych sprawach informacje, sprawdzać je, notować i 

przekazywać upoważnionym-być okiem, uchem,  a częstokroć i językiem naszych 

władz państwowych. 

8.Pouczać, przestrzegać, gromić wady narodowe, piętnować zbrodnie: 

denuncjacje, konszachty z wrogie, szerzenie defetyzmu, wyrzekanie się narodowości… 

9.Zwalczać wrogą propagandę i przeciwdziałać jejei. 

10. Powagą swą osobistą i kościoła popierać nasz rząd w Anglii -godzić waśnie 

partyjne-nie jątrzyć jeszcze nie zabliźnionych ran… 

11.Czynić ułatwienia przy administrowaniu świętych Sakramentów, zwłaszcza 

Chrztu Świętego i Małżeństwa, oraz związanych z tym formalnościami natury 

publiczno-prawnej, tym osobom, które są w służbie Ojczyzny. 

12. Chronić zabytki sztuki i pamiątki narodowe. 

13. Modlić się i polecać modlić się za Ojczyznę. 
175

 

 

2. Wezwania w Litania do Najświętszej Maryi Panny, autorstwa 

 Ks. Franciszka Bajera. 

- Matko Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej-módl się za nami; 

- Matko pomordowanych – módl się za nami; 

- Matko porąbanych - módl się za nami 

- Matko piłami porżniętych – módl się za nami; 

- Matko okrutnie męczonych – módl się za nami; 

- Matko kapłanów na krzyżach misyjnych krzyżowanych- módl się za nami; 

- Matko żywcem do ziemi zakopanych – módl się za nami; 

- Matko w studniach potopionych – módl się za nami; 

- Matko pohańbionych dziewic polskich – módl się za nami; 

- Matko pomordowanych nienarodzonych dziatek – módl się za nami; 

- Matko ofiar bandyckiego okrucieństwa – módl się za nami; 

- Matko naszego smutku i łez – módl się za nami; 

- Matko boleści naszej i cierpień – módl się za nami; 

- Matko radości naszej – módl się za nami; 

- Matko naszej przyszłości – módl się za nami
176

. 

 

                                                           
175

 K. Jasiewicz  Bóg i Jego polska owczarnia w dokumentach 1939-1945,s. 384. 
176

 E. Prus, Legenda Kresów, s. 174. 
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RYCINY 

 

 

 

Ryc. 1. Mord dokonany na polskich dzieciach przez UPA jesienią 1943 roku we 

wsi Łozowa. W alei drzew, do każdego drzewa przybijano wokół małe dzieci, 

tzw. „wianuszki”. Aleję tę nazwali banderowcy ”drogą do saomstijnej Ukrainy”. 

Ze zbirów A. Kormana. 
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Ryc. 2. Biskup grekokatolicki Jozafat Kocyłowski wygłasza kazanie do 

ochotników SS-Galizen podczas nabożeństwa polowego w okresie II wojny 

światowej. Autor nieznany, https://wolna-polska.pl [odczyt 19.04.2018]. 

 

 

Ryc. 3. Przemówienie duchownego grekokatolickiego do ochotników dywizji 

SS-Galizien we Lwowie 18 lipca 1943. Autor nieznany, 

http://dziennik.artystyczny-margines.pl [odczyt 19.04.2018]. 
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Ryc. 4. Uroczysty pogrzeb proboszcza parafii Hallerczyn ks. Michała Duszenki  

5 września 1943roku w Brodach, przewodniczy ks. Emil Kobierzycki. Ze 

zbirów J. Wołczańskiego, Eksterminacja narodu polskiego i kościoła 

rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej 

w latach 1939-1945, Kraków 2005, s. 502. 

 

Ryc. 5. Zwłoki Michała Duszenki zamordowanego przez ukraińskich 

nacjonalistów 2/3 września 1943. Ze zbirów J. Wołczańskiego, Eksterminacja 

narodu polskiego i kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich 

nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945, Kraków 2005, s. 

502. 


