
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił List Apostolski "Tertio Millenio Adveniente" - "W przededniu

trzeciego tysiąclecia" W tym liście wzywa też narody europejskie do poważnego rachunku sumienia w

celu uznania dziejowych błędów i przewinień w stosunku do narodów, których prawa były

systematycznie gwałcone przez imperializmy zarówno XIX wieku, jak też i obecnego stulecia. Papież

wezwał też Kościoły lokalne do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji poświęconej wszystkim

męczennikom naszego stulecia.

W diecezji gliwickiej pragniemy również wspomnieć męczenników naszego lokalnego Kościoła, którzy

w pamiętnych dniach stycznia i lutego 1945 roku stali się ofiarami przemocy. Są wśród nich kapłani:

ks. Jan Frenzel wikariusz parafii Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach, który został zamordowany w

czasie posługi kapłańskiej u konającego

ks. Antoni Winkler - proboszcz par. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

ks. Wilhelm Dropalla - wikariusz par. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

ks. Paweł Kutscha, rezydent par. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

ks. Paweł Gottschalk - rezydent z Gliwic

O. Redemptorysta Bernard Klodwig z Gliwic

ks. Konrad Lerch - Jezuita - wikariusz par. Wniebow. NMP w Bytomiu i tysiące innych ofiar

rozstrzelanych czy też internowanych.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że akcja internowania mężczyzn rozpoczęła się w

poniedziałek 12 lutego 1945 roku ogłoszeniem nakazującym, aby wszyscy mężczyźni w wieku od 16

do 60 lat zgłosili się w ciągu 48 godzin w wyznaczonych urzędach. Największy obóz zbiorczy naszego

regionu założono na terenie parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach. Tam tworzono oddziały

internowanych i pędzono do Pyskowic, skąd pociągiem szerokotorowym wywożono w głąb

ówczesnego Związku Radzieckiego. Wielu z nich zmarło w ciągu kilkutygodniowego transportu, inni

zginęli z wycieńczenia i nieludzkich warunków pracy w kopalniach Donbasu i innych obozach pracy.

O tych ofiarach stalinizmu pragniemy pamiętać w czasie Mszy św., która pod przewodnictwem ks. Bpa

Ordynariusza Jana Wieczorka zostanie odprawiona w kościele św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach w

sobotę 4 marca 1995 r. o godz. 18.00.

Do modlitewnej pamięci zachęcamy diecezjan, zwłaszcza rodziny internowanych i nielicznych już

żyjących świadków tych tragicznych wydarzeń.


