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Drogi Księże Misjonarzu, nasz Jubilacie!
Kapłan, sprawując codziennie Eucharystię - 

Dziękczynienie, może powtórzyć słowa 
św. Pawła: "Nie zaprzestaję dziękczynienia" 

(Ef 1,16).

Sprawowana dziś przez Księdza Jubilata 
Msza św. w brzeskim kościele parafialnym, 

naznaczona jest szczególną wdzięcznością, jaką 
Ksiądz Jubilat chce okazać Bogu za łaskę 

50. lat kapłańskiego posługiwania.

Za pełne oddanie się sprawie Bożej w 
przepowiadaniu Słowa Bożego składamy 

serdeczne podziękowanie.

Na dalszb służenie Ludówi Bożemu
życzymy wiele Bożego Błogosłowieństwa 

i zdrowia, które będzie pomocne w spełnianiu, 
wypływających z Twojej gorliwości, zamierzeń.
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Szczęść Boże!

Wspólnota Parafialna 

św.Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą



Ks.Misjonarz Alojzy Nia^zia1 a
Ksiądz Alojzy Niedziela uro

dził się 12 kwietnia 1919r. w Racibo
rzu jako syn Jana Niedzieli i Anasta
zji z domu Zgoli. Po III Powstaniu 
Śląskim rodzina zamieszkała w 
Brzeziu n/O. Tu rozpoczął naukę w 
szkole podstawowej. Od 1930 -1934 
przebywa w Krakowie w Gimna
zjum Ks. Misjonarzy. Lata 1934-38 

Gimnazjum w Wilnie zakończone 
maturą i ślubami zakonnymi.

Od roku 1938 do 1943 studia 
teologiczne i filozoficzne w In
stytucie Ks.Misjonarzy w Krakowie, 
zakończone magisterium Uniwer
sytetu Jagielońskiego.

18 lipca 1943r. przyjął 
święcenia kapłańskie.

Od grudnia 1943r. do listo
pada 1960r. pełnił obowiązki wika
riusza przy Kościele św. Krzyża w 
Warszawie. Od lutego do maja 
1944r. wraz z innymi księżmi 
parafii aresztowany przez Niemców 
na Pawiaku.

1 sierpnia 1944r. jako 
kapelan AK brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. Po powstaniu, 
przez kilka miesięcy przebywał w 
Krakowie. Od 1945r. powraca do 
pracy duszpasterskiej - kateche
tycznej w parafii św.Krzyża w 
Warszawie.

W roku 1948 został powołany 
przez ks. Kardynała Wyszyńskiego 
do pracy w Wydziale Duszpaster
skim przy Kurii Warszawskiej. 
Został kierownikiem duszpaster
stwa dla świata artystycznego 
(muzycy, malarze, pisarze). Przez 
kilka lat pełnił funkcję sekretarza 
komisji audycji religijnych przy 
Polskim Radiu. Sprawował również 
pieczę nad sprawami organistostwa 
w Warszawie.

Ks Alojzy Niedziela w otoczeniu Rodziców 

Jana i Anastazji; stoją: bracia Grzegorz 

i Wincenty oraz siostra ojca - Urszula

(poniżej) 18lipca 1943r. -Dzień Prymicji (poniżej) 25 /ecie Kapłaństwa - Kraków
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Po aresztowaniu ks. Kar
dynała Wyszyńskiego i biskupa 
Baraniaka zostaje również 
aresztowany. Przebywał w 
więzieniu od 1953 do 1958 roku.

W latach 1960-67 pracował w 
Tarnowie w parafii św. Rodziny. Od 
1967r. do chwili obecnej pełni 
obowiązki duszpasterskie przy 
Kościele ks. Misjonarzy w 
Krakowie. Przez całe lata ks. Alojzy 
Niedziela prowadzi pracę 
rekolekcyjno - misyjną na terenie 
całego kraju.

Spotkanie Księży Misjonarzy 

z okazji 30-lecia pracy duszpasterskiej

Dyplom
z Rzymu 

przesłany przez 
Ojca

Generała 
Zgromadzenia 

Księży 
Misjonarzy
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Kapłan głosiciel bogactw Chrystusowych
Przed kilkunastu laty, w Turynie, 

umierał najmłodszy kapłan świata. 
Najmłodszy wiekiem, bo miał 19 lat i 
najmłodszy kapłaństwem, bo jego życie 
kapłańskie trwało 24 dni. Młodego alumna 
miejscowego seminarium zdecydowano się 
wyświęcić na kapłana za zezwoleniem 
papieża Pawła VI, chociaż nieubłagalny 
wyrok śmiertelnej choroby na raka był 
oczywisty.

Gorące pragnienie kapłaństwa było 
tak wielkie, że złamano wszystkie przepisy 
Kościoła i sprawiło, że Paweł VI pozwolił 
udzielić sakramentu kapłaństwa temu 
młodemu chłopcu, alumnowi pierwszego 
roku seminarium. Dlaczego papież to 
uczynił? Zapewne chciał, by ten kapłan- 
symbol przemówił do wszystkich 
wierzących i uzmysłowił im jak wielkim 
skarbem dla Kościoła jest każdy kapłan, 
chociażby jego kapłańskie życie trwało 24 
dni i chociażby w tym czasie odprawił tylko 
jedną Mszę świętą.

W Księdze Rodzaju znajdujemy 
takie słowa: "Bóg rzekł do Abrahama: Wyjdź 
z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę. .. przez Ciebie 
będą otrzymywały błogosławieństwo ludy 
całej ziemi" (12,1-3).

Uwierzył Abraham Bogu, a jego 
wiara stała się początkiem zbawienia świata. 
Opuścił ojczysty kraj Charan Chaldejski i na 
Boży rozkaz udał się do Ziemi Kannan, 
Ziemi Obiecanej, Ziemi Świętej, uświęconej 
później Osobą i działalnością zbawczą 
Jezusa Chrystusa.

To wyjście Abrahama z Ziemi Ojców 
do Ziemi Świętej stało się 
zapoczątkowaniem nowej ery w historii 
zbawienia; dzięki jego nadziei, która okazała 
się niezawodna; dzięki jego miłości, która 
była znakiem pełnego oddania się Bogu aż 
do gotowości ofiary.

Każde ludzkie życie jest wędrówką 
z doczesności do wieczności, z ziemi do 
Domu Ojca, jest wypełnieniem powołania, 
realizacją Bożego planu zbawienia w 
określonym miejscu i czasie. Takim 
szczególnym powołaniem jest wezwanie 
do posługi kapłańskiej: "Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i prze
znaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili i by owoc wasz trwał" (J 15,16).

Każdy kapłan powołany przez 
Chrystusa, tym osobistym, bezpośrednim 
wezwaniem: "Pójdź za Mną" (Mt 9,9) 
opuszcza rodzinny dom, swoją ojcowiznę, 
kraj lat dziecinnych i idzie, by służyć Bogu w 
ludzie wybranym, ludzie Bożym, w duchu 
wiary, nadziei i miłości.

W dzisiejszą niedzielę nasza parafia 
raduje się 50. Ieciem Kapłaństwa Ks 
Alojzego Niedzieli. Posługiwanie Ks. Jubilata 
można najlepiej określić przez dwa 
łacińskie pojęcia: conservare i renovare 
Conservare - to strzec powierzonej sobie 
tajemnicy, strzec powierzonych sobie 
skarbów i nic z tego dziedzictwa nie uronić. 
Renovare - to znaczy podać je 
współczesnym, nakarmić nimi 
współczesnych, dać je na służbę i do użytku 
dzisiejszym ludziom.

Postawa kapłana jest więc z jednej 
strony postawą stróża, który ma strzec 
powierzonego sobie skarbu - depozytu 
wiary; z drugiej zaś strony jest postawą 
gospodarza i ojca, który winien zaęłbać oto, 
ażeby skarby wiary służyły współczesnym 
Bo kapłan winien mieć w sobie coś z 
gospodarza, który wie czym nakarmić 
powierzonych swej pieczy ludzi, i który we 
właściwym czasie wydobywa ze skarbca 
Kościoła rzeczy nowe i stare. Ze skarbca 
łaski i ze skarbca myśli kościelnej 
wydobywa te rzeczy i te myśli, które tu i 
teraz są ludziom do życia potrzebne Zmysł 
dobrego pasterza nakazuje Kapłanowi 
dbać o ludzi Spełni swe duszpasterskie 
zadanie, często będące ponad siły ludzkie, 
kiedy świadom będzie tej głębi, ku której 
prowadzi go Chrystus - Dobry Pasterz, 
najwyższy i przedwieczny Kapłan, który go 
wybrał, ubogacił, przeznaczył i posłał.

Omówione na początku 
wyświęcenie na kapłana młodzieńca 
mającego 19 lat, ma nam uświadomić, że 
każdy kapłan - nawet ten 24 dniowy - jest 
skarbem Kościoła. Tym większym skarbem 
dla Ludu Bożego jest 50 letnie 
duszpasterzowanie naszego Jubilata 
Dziękujemy Bogu za łaski i dary, jakie 
otrzymała nasza parafia dzięki posłudze 
Ks Jubilata oraz prosimy Boga o zdrowie 
i potrzebne siły. Módlmy się często o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

Kościół św. Krzyża w Warszawie

Dla wielu z nas do niedawna Kościół 
św.Krzyża w Warszawie kojarzył się z pewnością 
jedynie z charakterystycznym posągiem 
Chrystusa pochylonego pod ciężarem krzyża, 
który znajduje się przed wejściem do świątyni na 

Krakowskim Przedmieściu - lub też może z 
sercem Fryderyka Chopina znajdującym się w 
świątyni, a przy którym młodzież polska 
zostawia znaki "aby strzegły Serca"...

Od kilkunastu lat jednak Kościół 
św.Krzyża stał się przedziwnie bliski wielu 
ludziom - szczególnie starszym, chorym; stąd 
bowiem w każdą niedzielę płyn ie falami eteru do 
niejednego domu Słowo Boże.

Dekretem z 19 września 1980r. 
Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Wyszyński 
ustanowił transmisję Mszy św. radiowej. 
Przedstawiając wybór Kościoła św. Krzyża 
ks.Prymas podkreślił dawną tradycję - czyli 
transmisje radiowe po wojnie (1946r.), rangę 
historyczną, usytuowanie kościoła na Szlaku 
Królewskim oraz jego świetną akustykę.

Aby zrozumieć określenie ks. Kardynała 
mówiące o randze historycznej kościoła warto 
przytoczyć kilka niezbędnych faktów. Kościół św. 
Krzyża swymi początkami sięga wieku XVI Od 
roku 1653 należy do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, którego założycielem jest św. 
Wincenty a Paulo.

Uroczyste przekazanie Kościoła św. 
Krzyża Misjonarzom datowane jest dokumentem 
z 1 grudnia 1653r. Aktu tego dokonano na 
życzenie Królowej Marii Ludwiki, żony Jana 
Kazimierza, która jeszcze we Francji znała 
Misjonarzy osobiście, a przede wszystkim 
samego św. Wincentego a Paulo.

W tym to kościele przypadło służyć 
naszemu parafianinowi, dzisiejszemu Złotemu 
Jubilatowi Księdzu Alojzemu Niedzieli w latach 
1943 - 1960, w latach niezwykle trudnych, w 
okresie wojny i pierwszych lat powojennych.
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Spotkanie z ks. prof. Karolem Mrowcem
Rozmowę z księdzem 

profesorem osobiście poczytuję sobie 
jako zaszczyt, zaś dla ks. Alojzego 
Niedzieli niech będzie drobnym 
upominkiem, miłą niespodzianką z 
okazji jubileuszu.

Ks. profesor Karol Mrowieć, 
dziś również Złoty Jubilat, jest 
wybitnym badaczem dziejów polskiej 
muzyki kościelnej, pedagogiem 
związanym przez 37 lat z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim, oznaczony 
tytułem doktora honoris causa przez 
Papieski Instytut Muzyki Sakralnej w 
Rzymie - od lat zaprzyjaźniony jest 
z ks. Alojzym Niedzielą.

Przyjaźń ta datuje się od 1930 
roku, od czasów pobytu w Małym 
Seminarium Księży Misjonarzy w 
Krakowie, poprzez czteroletni pobyt w 
Wilnie, studia w Instytucie 
Ks.Misjonarzy w Krakowie. 
Ks.profesor wspomina ważny dzień w 
Ich życiu - 18 lipca 1943r. - kiedy to z 
rąk ks. biskupa Jana Lorka 
przyjmowali święcenia kapłańskie.

Więzy przyjaźni pogłębione 
zostały Ich wspólnym zamiłowaniem 
do muzyki. Ks. profesor Mrowieć 
całe swoje życie poświęcił muzyce,

wychowując wiele pokoleń 
muzykologów i muzyków koś
cielnych. Ks. Alojzy Niedziela również 
nie rozstaje się z muzyką, która stała 
się jedną z Jego życiowych pasji.

Wspomnienia ks. profesora 
krążą wokół godzin wspólnie 
spędzonych przy fortepianie, wokół 
przeżyć związanych z Chórem 

Małoseminarzystów, przedstawień - 
jasełek.

W pamięci zostały lekcje 
muzyki pobierane w Krakowie u ks. 
profesora Leona Świerczka - znanego 

kompozytora, zaś w Wilnie lekcje 
muzyki u profesora Wendelina 
Świerczka, zasłużonego muzyka oraz 

wydawcy śpiewnika kościelnego 
ks.Jana Siedleckiego.

Od 1975r. ks. profesor jako 
członek Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy należy do wspólnoty 
świętokrzyskiej w Warszawie. Powią
zania ks. Mrowca z Chórem 
Świętokrzyskim pozwalają Mu 

twierdzić, iż ciągle żywa wśród 
chórzystów jest pamięć pierwszego 
po wojnie dyrygenta - ks. Alojzego 
Niedzieli (Ks. profesor wybrał również 
dla naszego "Brzeskiego Parafianina"

Jubilatów pozwalała w minionych 
50. latach rozpoznawać, odnajdywać 
drogę do Boga - składamy serdeczne 
podziękowania.

ciekawe zdjęcia z Kroniki Chóru
Świętokrzyskiego, które umie-
szczono na str.6).

W imieniu wszystkich, którym
muzyka w wykonaniu inaszych

Razem z naszym parafianinem, 
ks. Alojzym Niedzielą, jubileusz 50. lecia 
posługi kapłańskiej w Zgromadzeniu 
Misji obchodzą:

1. Ks. Alojzy Andrzejewski
2. Ks. Ludwik Chodzidło
3. Ks. Stanisław Dymek
4. Ks Wilhelm A Goili
5. Ks. Aleksander Gubała
6 Ks. Jan Kasztelan
7 Ks. Stefan Kumor
8 Ks. Karol Mrowieć
9 Ks. Tadeusz Olszański
10. Ks. Walenty Pieczka
11. Ks. Ignacy Rzepa

Telegram podpisany przez byłego prezesa 
Związku Światowego Żołnierzy 

Armii Krajowej - Jerzego Bucwiłło

• LT
• KS ALOJZY NIEDZIELA
• su FILIPA tł
• KRAKOM

• Z OKAZJI ZOTE50 JUBILEUSZU KAPtANSTMA
• SERDECINE GRATULACJE Z PAMIĘTNYM SIERPNIU AA MIAŁEŚ OLA NAS
• ALKU bCBRE SŁOMA NADZIEI I OPTYMIZMU I TAK
• JEST 00 TERAZ POZDRAWIAM PO ŻOŁNIERSKU
• CIEBIE I TMOICH K.-tEJ<«<! KOLEGOM
• JUBILATOM HSPtOLNT-
• SURSUM COROA
• KOMBATANCI ARMII KRA : 'MEJ KOPt<T» ■••ANII
• GRAŻYNA BATALION H R'IAS J -’ZY BU '-.U'"'

____

Ks.Jubilat przez wiele lat współpracował 
zKardynałem St. Wyszyńskim. Podajemy 
fragmenty kazań Ks. Prymasa o kapłaństwie.

"Dziś, gdy patrzymy na Kapłanów 
Jubilatów, dziękujemy Bogu, że wytrwali w swej 
służbie. Służyli Ludowi Bożemu tym, co ma 
największą wartość dla człowieka - służyli prawdą 
Bożą, mocami łaski sakramentalnej, nauką 
miłości Boga i ludzi, a przede wszystkim Ofiarą 
Chrystusa i ofiarą własnego życia. Za to 
dziękujemy dziś Bogu we Mszy świętej 
jubileuszowej. Dziękujemy przez Najlepszą Matkę 
Wiecznego Kapłana Jezusa Chrystusa, że tak 
wielką moc dał ludziom, sługom swoim, 
obdarzając ich łaską kapłaństwa."
(Pyry 29.01.1973r.)

"Wystarczy spojrzeć na Chrystusa 
ukrzyżowanego. Zaliczony został do złoczyńców. 
Bóg złożyłNań nieprawości nas wszystkich. On, 
Syn Boży, Bóg z Boga. Światłośćze światłości, 
nieskończenie Święty, równy Ojcu, jakże jest 
odmieniony, jak daleki od chwały Ojcowej, o którą 
prosił w czasie modlitwy w Wieczerniku: "Otocz i 
Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie 
pierwej, zanim świat powstał" (J 17,5), ale na 
razie: "Nie moja, Ojcze, aleTwoja niech się staje 
wola" (Łk22,42) (...)

Podobnie i każdy kapłan jest w jakiś 
sposób "wzięty", zagarnięty przez Boga tak, iż nie 
ma w nim prawie własnej woli. Każdy jest 
postanowiony, ma wyznaczone zadanie... Jest 
niemalże policzony z niegodziwcami, jak mówi 
Apostoł: "My głupi dla Chrystusa, wy roztropni w 
Chrystusie" (1 Kor 4,10) 
(Warszawa, kościół św.Marcina 23.0d.1973r.)

"Życzenia jubileuszowe połączone ze 
słowami wdzięczności dla ks. Alojzego 
Niedzieli przekazują pp. Anna Kojdan 
oraz Maria Kobus" (Warszawa)

Przyjaźń ks. Alojzego Niedzieli z rodziną państwa 
Kojdan datuje się od czasów Powstania 
Warszawskiego (Pan Piotr Kojdan - działacz AK 
- Batalion Kilińskiego; matka Bronisława - 
działaczka ruchu konspiracyjnegofdziś już 
nieżyjący) oraz mała Ania - zdjęcie z lat 50-tych)
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Postać ks. Jubilata na podstawie "Roczników parafii św. Krzyża" oraz
"Kroniki Chóru Świętokrzyskiego" Sursum Corda

Ks. Kardynał Józef Glemp na wstępie 
"Rocznika parafii św. Krzyża” z roku 1989 pisze: 
"Z radością przyjąłem wiadomość o wznowieniu 
po 50 latach, "Roczników parafii św.Krzyża", 
które mają przybliżyć historyczne znaczenie tego 
kościoła w centrum stolicy oraz pogłębić życie 
religijne wiernych..."

Na wielu stronach "roczników” spotkać 
można nazwisko naszego dzisiejszego Jubilata 
ks. Alojzego Niedzieli, który na stałe wpisał się w 
historię parafii świętokrzyskiej, w historię naszej 
stolicy...

Oto kilka fragmentów wspomnień 
ks.Leopolda Petrzyka z lat 1939-1949. "(...) Przez 
ponad cztery lata nasi księża pracowali przy 
kościele św. Krzyża we względnym spokoju, 
nawet wtedy, gdy w sąsiedzkich gmachach, obok 
Komendy Policji Polskiej, rozsiadła się Komenda 
Policji Niemieckiej (...) Jednak po egzekucji 
trzydziestu Polaków, która odbyła się w grudniu 
1943r. niedaleko Kościoła św. Krzyża, oburzenie 
księży wzrasta... Sytuacja stała się gorąca, 
odczuwało się gromadzące chmury nad Domem 
Świętokrzyskim. Rozpoczęły się przesłuchania 
księży na Pawiaku (Los ten nie ominął również 
naszego parafianina ks. Alojzego - przyp.red).

Smutne były losy parafii św. Krzyża 
podczas powstania warszawskiego. (...) 23 
sierpnia 1944r. został zniszczony kościół 
świętokrzyski. Niemcy bowiem, przekonawszy 
się, że powstańcy umocnili się na tej pozycji, 
zaczęli ją obsypywać gradem pocisków.

Po zburzeniu kościoła i domu 
mieszkalnego, mieszkający tam księża 
rozproszyli się. Ks. Kuś i ks. Niedziela znaleźli 
przytułek u życzliwych znajomych ludzi 
zamieszkałych na ulicy Tamka 48. W Domu 
Świętokrzyskim, a raczej w jego ruinach, pozostał 
jedynie ks. Czapla, który potem, wraz z resztkami 
ludności, wywędrował 7 września pod bagnetami 
na Pruszków. Księża w tym czasie dochodzili 
niekiedy w ciągu dnia do świątyni, ale na noc 
wracali z powrotem. Odprawiano tylko jedną 
Mszę św. dziennie dla powstańców w dolnym 
kościelef..).

Rozproszeni księża świętokrzyscy 
zaczęli się powoli skupiać w Grodzisku, 
miejscowości odległej około 35 km od stolicy. 
Tam, przy ulicy Floriańskiej 3, założono 
tymczasowy Dom Misjonarzy.

Najpierw, 9 września, zjawili się w nim 
ks.Czapla, ks. Kuś i ks. Niedziela - wreszcie 
ks.Dymek, ks. Goili, ks. Chodzidło i 
ks.Rymkiewicz. Dzielni księża nie dali za 
wygraną. Przecież musieli wyjśćtakjakstali, aw 
Domu Świętokrzyskim, zwłaszcza w kościele i 
zakrystii, pozostała masa cennych rzeczy. Jakże 
je zostawić na pastwę Niemców czy innych 
złodziei? Rozmaitymi drogami ... końmi czy 
pieszo, pośród deszczu, głodu i zimna, zwozili co 
się dało - wyjeżdżając o czwartej rano, a wracając 
nieraz po północy - ze zdobyczami do Grodziska. 
Ostatecznie udało się wywieźć niemal 
wszystkie paramenta i bieliznę kościelną oraz 
ocalałą garderobę księży. Najcenniejsze rzeczy z 
Kościoła ukryli aż w Olczy pod Zakopanem. 
Prowizoryczny Dom św.Krzyża w Grodzisku trwał 
aż do stycznia 1945r.

Powrót do Kościoła św. Krzyża opisany 
jest słowami: "Nigdy nie będę zdolny 
wypowiedzieć co się we mnie dziać zaczęło na ten 
niesamowity widok. Do wnętrza zaczęliśmy się 
piąć po cegłach i kamieniach, ani śladu schodów. 
A wnętrze kościoła! Jak opisać? Jeden stos 
rumowiska . Dalej ks. Petrzyk pisze . "Kilka słów 
teraz skreślę o organizacji życia parafialnego i 
misjonarskiego w chwilach powrotu do 

Warszawy Na początku pracował przy kościele 
ks. Czapla, ja zaś objeżdżałem - wizytując 
rozproszone domy warszawskie Sióstr 
Miłosierdzia. Wkrótce przyłączyli się do ks. Czapli 
ks. Goili i ks. Chodzidło. Kiedy już zjechałem na 
stałe do Warszawy, zjawił się ks. Z.Budziszewski, 
spędziłz nami kilka najtrudniejszych tygodni, a 
zarazem pełnił funkcję organisty, odwołano go 
jednak wkrótce na wikariusza do Pabianic. 
Przybył ks. Alojzy Niedziela i zastąpił go godnie w 
tej pięknej funkcji. Wreszcie nadjechał 
ks.St.Dymek. I tak w sześciu obsługiwaliśmy 
parafię świętokrzyską (...). Ostatnio Kuria 
powierzyła nam szkoły. Podjęliśmy się tej pracy, 
choć szkoły leżądaleko, w innych parafiach, bo 
faktycznie w Warszawie przebywa bardzo mało 
kapłanów. A więc ks. Niedziela i ks. Chodzidło 
mająwykładywgimnazjach technicznych..."

W przebogatym 50-letnim życiu 
duszpasterskim ks. Alojzego Niedzieli wyraźnie 
zaznaczają się dwie pasje życiowe - młodzież i 

1945r. Pierwsze Boże Ciało po wyzwoleniu Śpiewa Chór Św. Krzyża w Warszawie 
Chór prowadzi ks. Alojzy Niedziela

1950r. Chór Św.Krzyża w Warszawie na dziedzińcu. Obok ks. A. Niedzieli siedzi w pierwszym 
rzędzie prof. Feliks Rączkowski - wybitny wirtuoz gry organowej: w tym czasie organi- 
sta u św. Krzyża, akompaniował występom chóru prowadzonym przez ks. A. Niedzielę

muzyka. Na stałe wpisał się w historię Chóru 
Świętokrzyskiego, który prowadził w pierwszych 
latach powojennych (zdjęcia z Kroniki Chóru 
Świętokrzyskiego z lat 1945,50). "Organy 
towarzyszą" ks Alojzemu do dnia dzisiejszego 
na wszystkich kolejnych placówkach

Jedna z warszawianek pisząc o latach 
pięćdziesiątych mówi: "Od połowy roku 
szkolnego 1956/57 przywrócono naukę religii w 
szkołach. Sale katechetyczne opustoszały 
Nasi katecheci rozeszli się do szkół.(...) Do 
Liceum im. J Zamojskiego "przydział dostał" 
ks.A. Niedziela. Ogromnym szacunkiem 
i poważaniem cieszył się nowy nauczyciel wśród 
uczniów i nowy kolega wśród grona 
nauczycielskiego."

Ksiądz Alojzy otoczony młodzieżą, 
znany z ciekawych rekolekcji, związany przez 
lata z duszpasterstwem akademickim (głównie 
dla świata artystycznego) - to wizerunek jaki 
pozostawił po sobie w Warszawie.
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"Non possumus"x
"Jestem Ślązakiem, synem 

śląskiego robotnika, powstańca śląskiego. 
Było nas sporo w rodzinie, żadnej 
dziewczyny, sami chłopcy - prawie cała 
drużyna piłkarska. W czasie plebiscytu 
Racibórz, jakwiadomo, przypadł Niemcom. 
Ojciec był powstańcem, grożono mu 
śmiercią więc przenieśliśmy się na stronę 
Mamy, w powiat rybnicki - Brzezie nad Odrą 
- leżało ono na samej granicy polsko- 
niemieckiej.

Ale już jako bardzo młodziutki 
chłopaczek, bo mający zaledwie lat 10 i pół, 
przywiozła mnie Mama tutaj do Krakowa do 
Instytutu, raczej Małego Seminarium Księży 
Misjonarzy. Płakała Mama kiedy mnie tutaj 
zostawiała, a ksiądz tak mówi: "Niech pani nie 
płacze, my z tego kłapoucha coś zrobimy"

Po wybuchu wojny, w 1940r. w 
Domu Kleparskim Księży Misjonarzy 
zaaresztowano prawie wszystkich księży i 
braci - najpierw na Pomorską, potem na 
Montelupich a stamtąd do Oświęcimia i 
innych obozów. Przybyli jednak później inni 
księża i profesorowie i nauka w Seminarium 
trwała normalnie.

W 1943r. zostałem wyświęcony 
Zaraz po 4 miesiącach wysłano mnie do 
Warszawy, do Świętego Krzyża. Tam 
szukałem kontaktu z tajnym Uniwersytetem 
Warszawskim. Po 2-3 tygodniach udało mi 
się dostać do wspaniałych wtedy 
profesorów, dziś już nieżyjących - 
ks. Kwiatkowskiego, ks. Kozubskiego, 
ks. Chojnackiego - to wszystko wybitni 
naukowcy jeżeli chodzi o naukę polską - 
teologiczną Był to okres zabicia gen. 
Kutschery. Jestem tym księdzem, który 
częściowo, jako jeden z kapelanów tej grupy 
harcerzy, w pewnym sensie uczestniczyłem 
w zamachu; czuwałem bowiem nad tym co 
ewentualnie może się zdarzyć - wiadomo, 
że skończyło się tragicznie - część zginęła 
od razu w nurtach Wisły, zastrzelona przez 
Niemców, a część dostała się na Pawiak.

Jako zemsta, wszystkich księży 
misjonarzy, braci, księży Salezjanów 
zabrano na Pawiak Odbyło się coś w 
rodzaju przesłuchania w kaplicy na Pawiaku i 
wtedy właśnie nas. Ślązaków po pewnym 
czasie zwolniono - z tym, że jedno zajście z 
tamtych dni pamiętam do dziś - tam zostałem 
skazany na śmierć.

Będąc w łaźni pod prysznicem 
podchodzi do mnie człowiek, który powiada 
"Jestem Żydem, jestem dyrektorem 
"Pohulanki" ("Pohulanka"- znany teatr 
wileński), wiem, że mnie w najbliższym 
czasie "rozwalą" (dosłownie), a wiem, że pan 

jest księdzem; niech mnie pan ochrzci..." 
Wziąłem więc tej wody płynącej z góry, 
wymówiłem te słowa "Ja Ciebie chrzczę w 
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"; ale ktoś 
to zauważył, doniesiono władzom 
więziennym... i prawie do dwóch godzin 
zostałem postawiony pod sąd wojskowy - 
wyrok miał być wykonany na dziedzińcu. 
Prowadził mnie oficer, chyba w randze 
kapitana i dwóch żołnierzy niemieckich, 
Widząc, że mnie prowadzą na rozstrzelanie 
odezwałem się po niemiecku do tego 
oficera - "Co, przecież mam ojca w 
Wermachcie (z tym, że w owym czasie 
ojciec tylko przejeżdżał przez Niemcy - już był 
u Amerykanów...)"... i mówię, że pochodzę 
\z Raciborza... "Jak to, co?" - oficer tak się 
zdumiał, że kazał mi wracać do celi. Okazało 
się, że pochodził z Raciborza i potem przez 
dwa tygodnie robił właściwie wszystko, 
żeby mnie uwolniono.

Po powrocie z Pawiaka, to było 
dosłownie na parę dni przed wybuchem 
powstania, ta wspaniała młodzież męska i 
żeńska u Świętego Krzyża miała rekolekcje- 
mówiłem do nich kazanie .."o żalu za 
grzechy" (...) Chyba prawie wszyscy zginęli 
na barykadach Warszawy.

A pierwsze lata powojenne. Będąc 
w Warszawie, u Świętego Krzyża, - tam 
właśnie trzeba było się w pewnym sensie 
narazić; trzeba było bronić, zwłaszcza 
prymasa Wyszyńskiego

Dla mnie może największym 
przeżyciem, które dotychczas wspominam 
to była msza święta w więzieniu; tu chodzi 
konkretnie o więzienie w Rawiczu. W 1953r 
zostałem aresztowany, byłem zaanga
żowany wtedy również w Wydziale 
Duszpasterskim przy ks. prymasie 
Wyszyńskim

Po śledztwie, które trwało przeszło 
10 miesięcy, zostałem skazany na 12 lat 
więzienia i od razu na trzeci dzień 
odtransportowany do Rawicza. Księży 
siedziało wówczas sporo, był taki okres, że w 
Rawiczu w 1954r. na tym gmachu po lewej 
stronie było nas conajmniej 80 księży. 
[Siedziałem przez długi czas w Rawiczu z 
księdzem Lelito (Znana sprawa krakowska 
księdza skazanego na karę śmierci, którego 9 
miesięcy trzymano w celi do wykonania 
wyroku)]. Nie można było doprosić się 
chociażby o różaniec, o brewiarz, a już nie 
było mowy o tym, żeby we więzieniu można 
było uczestniczyć we mszy świętej, - jeżeli 
już nie odprawić, ale uczestniczyć we mszy 
świętej. Kiedyśmy się o te rzeczy upominali, 
grożono nawet karcerem. Tu chyba mogę się 
przyznać, że mnie trzech rzeczy brakowało 

tu w więzieniu najbardziej - właśnie mszy 
świętej, dzieci, które uczyłem i muzyki.

Był tu w więzieniu taki wspaniały 
człowiek, ks. Dąbrowski z kieleckiego 
i właśnie zgadaliśmy się, że na Wielkanoc 
(1955 roku) odprawimy potajemnie mszę 
i rozdamy, tym, których wyspowiadamy 
(w czasie kąpieli), komunię świętą.

i Wprawdzie "drogo nas to koszto
wało", ale udało się-na Wielkanoc 1955r o 
trzeciej nad ranem odprawiona została w 
więzieniu msza święta i około 300 ludzi 
otrzymało komunię. Oczywiście ja się do 
niczego nie przyznawałem. Pouczono mnie, 
na szczęście, żeby się nie przyznawać do 
rzeczy popełnionych i niepopełnionych.

W tę samą noc, kiedy aresztowano 
ks kardynała Wyszyńskiego zabrano 
również Jego sekretarza biskupa Baraniaka. 
Sprawą w śledztwie miano kierować tak, 
żeby Kardynał już nigdy nie mógł wrócić do 
rządów nad Kościołem w Polsce.

Miałem zeznawać w procesie 
Baraniaka. Biskupi polscy 8 maja 1953 roku 
wydali, może najsławniejszy, dokument, w 
którym powiedzieli "non possumus .." - "nie 
możemy" - nie możemy dalej tak iść, 
poszliśmy już tak daleko, że gdy dalej tak 
pójdziemy to będzie już zdrada Kościoła, 
Chrystusa Z tych 40 lat był to chyba 
najważniejszy dokument. Mnie zarzucano, 
między innymi, iż dostałem ten dokument od 
biskupa Baraniaka i że go podrzuciłem do 
jednej z ambasad

Biskup Baraniak wyszedł z 
więzienia w 1956r. Wrócił do pracy w 
Sekretariacie ks. Prymasa, później został 
arcybiskupem Poznania. . Kardynał 
Wyszyński nad trumną arcybiskupa 
Baraniaka powiedział: - "Tu, w tej trumnie, 
leży człowiek, że gdyby nie On, to bym ja na tej 
ambonie nie był."

Tak wyglądała sprawa."

Przypis 1) Fragmenty reportażu radiowego 
Krystyny Lasoń i Edwarda Miszczaka 
nagranego w Krakowie, ukazującego 
sylwetkę ks. Alojzego Niedzieli, związanego 
z procesem arcybiskupa poznańskiego 
Antoniego Baraniaka i procesem Księdza 
Kardynała Wyszyńskiego.

Państwu Cecylii i Gerardowi Jęczmionka dzię
kujemy za udostępnienie taśmy z nagraniem.
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
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27.06. - Warszawa: parafia św.Krzyża; Msza św. dziękczynna wszystkich Ks. Jubilatów wyświęconychl 8.07.1943r. 
Ks. A. Niedziela w niej nie uczestniczył, bo tego dnia głosił kazanie na jubileuszu 25-lecia kapłaństwa 
ks. Augustyna Konsek w Nieboczowach, któremu głosił także kazanie prymicyjne.

11.07. - Tarnów: parafia św. Rodziny, gdzie pełnił obowiązki duszpasterskie w latach 1960-67.
18.07. - Kraków: parafia Ks. Misjonarzy, gdzie obecnie przebywa - tam gdzie przyjął święcenia kapłańskie przed 50

laty.
18.07. - Brzezie n/O: Klasztor Sióstr Najświętszej Marii Panny - Msza św., którą rodzina dziękowała za lata 

posługi kapłańskiej swego brata.
25.07. - Lubomia: parafia św. Marii Magdaleny, gdzie ks. Jubilat często pomaga w pracy duszpasterskiej.
01.08. - Warszawa: parafia św. Krzyża; Msza św. z okazji 49 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dla

batalionów "Gustaw-Harnaś" i "Grażyna" połączona z jubileuszem duszpasterskim ks. Kapelana 
A. Niedzieli w 50. lecie kapłaństwa.

08.08. - Brzezie n/O: parafia św. Apostołów Mateusza i Macieja, wspólne dziękczynienie ze swoją parafią.
15.08. - Racibórz: parafia WNMP, gdzie ks. Jubilat otrzymał Sakrament Chrztu św. w dniu 21.04.1919r.

V_______________________________________________________________________________________________ >

W niedzielę 8 sierpnia na mszy św. o godzinie 1030 w swojej rodzinnej Parafii w 
Brzezi u nad Odrą, Czcigodny ks. Alojzy Niedziela - Złoty Jubilat, złożył dziękczyn
ną Mszę świętą. Kazanie wygłosił ks. proboszcz-dziekan Herbert Wójcik z Lubomii.

Kaznodzieja wyprowadził myśli z listu św.Pawła do Tymoteusza (2 Tym 1 i 4), gdzie apostoł pogan przynagla 
Tymoteusza do ożywienia w sobie charyzmatu kapłaństwa. Ma się to wyrażać w każdych okolicznościach, w odniesieniu 
do każdego - w porę czy nie w porę. Przyjęcie Słowa Bożego nie może być uzależnione od kaprysu człowieka i jego 
nastroju, bowiem dotyka samego miąższu życia. Nie jest tak, jak niektórzy sugerują, że to sprawa zainteresowania

Następnie kaznodzieja odniósł Słowa Pawłowe do osoby Jubilata. Jego 50. letnia Służba Kapłańska jest 
pięknym przykładem realizacji zaleceń św. Pawła kierowanych do Tymoteusza, i to w każdym wymiarze. Św. Paweł 
zalecał - w porę czy nie w porę - dążyć do nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem. Św.Paweł zalecał "pouczać 

z łagodnością i stanowczością" - ks. Jubilat czynił to bardzo skrupulatnie, także w odniesieniu do współbraci kapłanów, 
z czego młodsi mogli wiele skorzystać.

Jego posługa kapłańska przypadła na bardzo trudne czasy zmagania się z walczącym ateizmem, 
wykorzystującym do walki z Bogiem system władzy państwowej, w imię tworzenia nowego człowieka i nowego świata. 
Nasz dostojny Jubilat, chcąc uparcie głosić pełną prawdę o człowieku, prawdę Ewangelii i Jej Moc, wiele się natrudził, 
będąc jak wąż i jak gołębica - by przechytrzyć Złego. Przypomniał kaznodzieja słuchaczom o licznych dygresjach 
czynionych w czasie kazań czy nauk rekolekcyjnych, ukazując całą przewrotność systemu. Ten trudny okres zostawił 
głęboki ślad u Jubilata, tak, że po dziś dzień uważnie nasłuchuje i umie wychwycić zagrożenia. Jest to bardzo cenne 
pouczenie dla nas młodszych, od których nigdy nie stroni, ba, lubi otaczać się młodzieżą, jeździ z młodymi na rekolekcje, 
czy misje.

Patrząc na tak bogate owoce Służby Kapłańskiej Złotego Jubilata trzeba się zadziwić, jak może człowiek tyle 
znieść i być młodym mimo 75 lat życia. Odpowiedź znajdujemy również u św. Pawła - "wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia".

Na zakończenie kazania kaznodzieja podziękował w imieniu kapłanów dekanatu pogrzebieńskiego za przyjazną 
obecność wśród nich i za chętne dzielenie się swym doświadczeniem życiowym. Życzył Mu dalszego, bogatego Bogiem 
Życia Kapłańskiego - Ad Multos Annos - na dalsze lata.
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