


 Maj 2019 r. Polskim Bohaterom spod Monte Cassino 
Pierwszym ważnym przystankiem w drodze na uroczystości 75. rocznicy zdobycia Monte Cassino 
była wizyta w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau. Obóz Dachau utworzono na 
podstawie rozkazu Heinricha Himmlera z 21 marca 1933 r. Na podstawie danych pozyskanych z 
dokumentów obozowych, w okresie od 1933 r. do 1945 r. przez obóz przeszło ponad 206 tysięcy 
więźniów. Według szacunkowych i ostrożnych danych zginęło w nim prawie 40 tys. obywateli 
Polski. Z tej liczby ponad 868 polskich duchownych. Podczas podróży do Dachau pracownicy IPN 
przybliżyli uczestnikom podstawowe informacje dotyczące niemieckich formacji nazistowskich 
biorących udział w eksterminacji więźniów.                                                                                            
Kolejnym punktem na Szlaku Pamięci Bohaterom spod Monte Cassino był udział we mszy św.  
w „zawieszonym między niebem a ziemią” Sanktuarium Madonna della Corona we Włoszech.           
Po wizycie i modlitwie w intencji polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino w Sanktuarium 
Madonna della Corona, 17 maja 2019 r. uczestnicy Wyjazdu Pamięci przybyli do San Germano na 
główne, międzynarodowe uroczystości upamiętniające 75. rocznicę bitwy o to wzgórze. Stoczyli ją 
między 20 a 25 maja 1944 r. żołnierze 2 Korpusu, 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 5 Kresowej 
Dywizji Piechoty.  Wzgórze San Germano było jednym z ważniejszych niemieckich punktów 
oporu, wchodzących w skład tzw. „Linii Hitlera”. W opinii samych uczestników tej batalii, była ona 
niezwykle zacięta i krwawa. W walkach wziął udział m.in. 6 Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich, 
który szturmował trzykrotnie silnie bronione przez wojska niemieckie pozycje. Wzgórze zostało 
ostatecznie zdobyte przez Polaków 25 maja 1944 r. Tym samym definitywnie utorowano wojskom 
sprzymierzonym drogę na Rzym. Podczas tych walk polskie straty wyniosły 1078 zabitych i 
kilkaset rannych Rodaków.  
„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” oraz „Za naszą i waszą 
wolność my żołnierze polscy oddaliśmy; Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce”  
 
Po przybyciu na wzgórze San Germano, uczestnicy Wyjazdu Pamięci spotkali się z wiceprezesem 
IPN prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, Szefem Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Anną Marią Anders, córką gen. Władysława 
Andersa i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciel IPN Oddział w 
Poznaniu Marta Szczesiak-Ślusarek, pan Władysław Dubilis oraz Staś Bednarek ze 
Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych złożyli wiązankę kwiatów oraz 
zapalili znicz pod pomnikiem postawionym przez mieszkańców Cassino walczącym żołnierzom. 
Główne uroczystości odbyły się na wzgórzu San Germano, pod znajdującym się na wzgórzu 
pomnikiem poświęconym poległym polskim żołnierzom 6 Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich. 
Podczas wystąpień podkreślano wyjątkową rolę polskich żołnierzy i wdzięczność narodu 
włoskiego wobec tych, którzy walczyli o jego wolność. W uroczystościach wzięli udział weterani 
tych walk. Po zakończeniu oficjalnej części spotkali się oni z młodzieżą uczestniczącą w 
Wyjeździe Pamięci, poświęcając chwilę na rozmowę z najmłodszymi. Bohaterom odśpiewano sto 
lat. Wyjątkową oprawę obchodów rocznicowych tworzyła orkiestra Wojska Polskiego, a także 
grupa uczestników Wyjazdu, która reprezentowała Polskę w specjalnie zaprojektowanych na tę 
okazję koszulkach z symbolicznymi makami i cytatem z pieśni: „Czerwone maki na Monte 
Cassino”.  Wielu Naszych Rodaków i Parafian Pan Bóg powołał do życia w wieczności i świętości, 
którzy przeżyli tą gehennę wojenną i walki pod Monte Cassino. Niech Pan Bóg im wszystkim 
wynagrodzi obficie ich trud, walkę, oddanie i poświęcenie z jakim tu na ziemi walczyli o wolność 
nasza i innych, w trudzie, głodzie, bólu, oddając życie, abyśmy my mogli żyć w wolnej Ojczyźnie, 
której im nie było dane doświadczyć. Cześć ich pamięci! 

mgły kwietniowe 
                                                                          
na wiosnę jest przeważnie lepiej  
po przebytej zimie. wtedy tak 

                                                                       
nie było. niepewność i wszy gryzły 
wygłodniałe dusze. rogatywka spadła 
na czerwoną posadzkę, potem następna. 
buty się lepią i huczy w głowie od 
wystrzałów. kilka wiader wody zmyje 
wszystko. nawet pan bóg pobłądził 
                                                                       
w tych piaszczystych lasach, nie 
dojechał na pogrzeb. głębokie groby 
jak kosmiczne, martwe oczodoły, 
 
nad którymi nikt się nie pomodlił.                         
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→ 23 Czerwca uroczyście obchodzimy Boże Ciało w Kościele Świętej Katarzyny wspólną Mszą Świętą 
o godzinie 12;30 pm. Parafianie Angielskojęzyczni, Hiszpańskojęzyczni no i my Polskojęzyczni 
przejdziemy Procesyjnie głównymi ulicami miasta Martinez. Nasza wspólnota organizuje dwa 
ostatnie Ołtarze, natomiast Św. Katarzyna również organizuje dwa pierwsze Ołtarze. Nasze Ołtarze 
będą ustawione przy Biurze Adwokackim (jak zwykle) i przed wejściem do Kaplicy. Zapraszamy 
wszystkich wiernych na tą ważną Uroczystość / wydarzenie. Prosimy aby Rodzice dzieci 
rocznicowych ( 1‐szej Komunii Św. przyprowadzili swoje pociechy w ich pięknych strojach 
Komunijnych, z prośbą, aby dziewczynki sypały kwiaty róż w czasie procesji. Zapewne mamy też 
dzieci w naszej wspólnocie, które przyjmowały w tym roku 1‐szą Komunię Św. w Kościołach 
Amerykańskich, więc ich również zapraszamy celem uświetnienia tej Wielkiej Uroczystości. 

 
→ Drodzy bracia i siostry. W przeszłości zbieraliśmy pieniądze na remont dachu oraz na budowę 
Katedry w Oakland. Na każdą z potrzeb zebraliśmy 10 tysięcy dolarów. Dziś stoimy w obliczu 
niezbędnego remontu Kaplicy, na który potrzebne jest 18 tysięcy dolarów. Apelujemy do wszystkich 
wiernych i sympatyków o składanie ofiar na ten niezbędny cel, remont naszego wspólnego Domu, 
gdzie wszyscy przynosimy nasze prośby do Boga i zostajemy wysłuchani. Bóg zapłać za ofiary. 
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