
Słowo wstępne
Wielelatminęłood chwilimęczeńskiejśmierciarcybiskupaAnto-

niego Juliana Nowowiejskiego,wielkiegoPasterzaKościołaPłockiego,
i Jego gorliwego Biskupa Pomocniczego Leona Wetmańskiego.
W 1991roku,w 50rocznicętegowydarzenia,uczciliśmypamięćAr-
cybiskupawznoszącw pobliżuSeminariumDuchownegopomnikku
Jegoczci.PomniktenpoświęciłKsiądzKardynałJózefGlemp–Pry-
masPolski.Z okazjirocznicyukazałasięteżKsięgaPamiątkowapt.:
„Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). Pastori, Magi-
stro,Martyri.”

RównieżOjciecŚwiętyoddałhołdArcybiskupowiw czasieswo-
jej IV Pielgrzymkido Ojczyzny.Uczyniłtonajpierww Rzeszowiewy-
mieniającArcybiskupawśródtych,„którzyczekająna uroczystepo-
twierdzenieichświętościprzezKościół...”,a następniew Płocku,mo-
dląc się o beatyfikację obuMęczennikówprzed wspomnianym już
pomnikiem.

Myśl o wyniesieniuna ołtarzeBiskupów – Męczennikówobozu
śmierciw Działdowiepojawiłasięw wieluśrodowiskachjużwkrót-
ce po ich śmierci. Dopiero jednak w 1991 roku przybrała realny
kształt.Po udzieleniuzezwoleniaprzezStolicęApostolskąi spełnie-
niuniezbędnychformalności, 26stycznia 1992roku,w katedrzewło-
cławskiej uroczyście rozpoczęto proces beatyfikacyjny 108 SługBo-
żych– Męczennikównazizmuhitlerowskiegookresu II wojnyświa-
towej.WśródnichznaleźlisięobydwajBiskupiz Płocka.Reprezentu-
jąonilicznychkapłanów,osobyzakonnei wiernychświeckichnaszej
diecezji,którzyoddaliżycieza wiaręw tymsamymokresie.Uczestni-
czącw tejpodniosłejuroczystościmodliliśmysięgorącoo to,abyKo-
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BłogoSławiony aRCyBiSKUP
anToni JULian nowowiEJSKi

(1858-1941)

AntoniJulianNowowiejski,synAntoniegoi Mariannyz Sutkow-
skich, urodził się 11.II.1858 r. wewsi Lubienie, w parafii Krynki k.
Opatowa,w diecezjisandomierskiej;chrzestśw.otrzymałw dwadni
późniejw Krynkach.Naukępobierałnajpierww domurodzinnym
odojca,nadleśniczegow leśnictwieIłża,następniezaśw gimnazjum
w Radomiu,gdzieotrzymałświadectwodojrzałości.

W 1873r.AntoniJulianprzeniósłsięwrazz rodzicamidoPłocka.
Tu przyjął sa kra ment bierz mo wa nia /29.VI.1874/. Dnia 7.IX.1874 r.,
w wieku16-tulat,wstąpiłdoSeminariumDuchownegow Płocku.Ja-
koalumnczwartegoroku,w lutym1878r.,zostałwyznaczonyprzez
przełożonychseminaryjnychdziekanemkleryckim.Poczwartymro-
kustudiówzostałskierowanyprzezwładzędiecezjalnąnadalszestu-
diateologicznedoAkademiiDuchownejw Petersburgu,którąukoń-
czyłw czterylatapóźniejuzyskującw 1882r.stopieńmagistrateolo-
gii. Podczas studiów wyróżniał się pilnością i systematycznością.
Święceniakapłańskieprzyjąłw Płockuw dniu10.VII.l881r.z rąkbi-
skupaAleksandraGintowt-Dziewatowskiego.

Po powrocie do krajuw czerwcu 1882 r. ks.Nowowiejski został
mianowanyprofesorem liturgiki, teologiimoralnej i łaciny Semina-
riumDuchownegow Płocku,a w sierpniutegożrokutakżerektorem
kościoła poreformackiego /seminaryjnego/.W latach 1883-1901 pełnił
funkcjęwicerektoraSeminariumDuchownego.Jakoprofesorrozpo-
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ściół Płocki zyskał u Boga jak najszybciej nowych Patronów i Orę-
downików,abyichbeatyfikacjaprzyniosłaLudowiBożemuKościoła
w Polsce, a na Mazowszuw szczególności, prawdziwe odrodzenie
prowadzącekunowejewangelizacji.

Po pomyślnymzakończeniuprocesubeatyfikacyjnegona szczeblu
krajowym, a następniew Kongregacji SprawKanonizacyjnych, pa-
pieżJanPaweł II podpisał 26marca 1999rokuDekretzatwierdzający
męczeństwoSługBożych.Uroczystegozaśaktubeatyfikacjidokonał
13czerwca 1999rokuw Warszawie.

BeatyfikacjaArcybiskupaAntoniegoJuliana Nowowiejskiegoi Bi-
skupaLeonaWetmańskiegowinna stanowićwłaściwąokazjędo bliż-
szegozapoznania się z tymiPostaciamiprzezogółdiecezjan.Temu
właśnie celowima służyć niniejsza broszura, która ukazuje w naj-
większym skrócie życie, duchowość oraz męczeństwo Biskupów
z Płocka.

Ks. Wojciech Góralski
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systematycznąkatechezębiskupiądrogąlistówpasterskich;troszczył
sięo właściweukierunkowanieAkcjiKatolickiejpatronującczterem
zjazdom katolickim; przejawiał ojcowską troskę o SeminariumDu-
chowe,którerozbudował;założyłw 1916r.NiższeSeminariumDu-
chowne;wystawiłw 1929r.domletniskowydlaalumówSeminarium
zwany„Antoniówką”;kierowałwielumłodychkapłanównastudia
specjalistyczne;zwracałuwagęnarolękatechizacjiw życiuparafial-
nym;przyczyniłsiędopogłębieniaw diecezjikultueucharystyczne-
go; roztoczył patronat nad zgromadzeniami zakonnymi erygując
m.in.w 1921r.ZgromadzenieSióstrPasjonistek;rozwinąłnaszeroką
skalęakcjęcharytatywnązajmującsięm.in.podczasI wojnyświato-
wej ratowaniem głodujących dzieci robotniczych; popierał rozwój
bractwi stowarzyszeńreligijnych;utworzyłw PłockuUnięMisyjną
Duchowieństwa; przeprowadził dwa synody diecezjalne /w 1927
i 1938r./;założyłw PłockuMuzeumDiecezjalnew 1903r.,rozbudowa-
new latach 1929-1930; utworzyłw 1917 r.w Płocku szkołę organi-
stowską;w 1938r.dokonałotwarciaInstytutuWyższejKulturyReli-
gijnej orazpowołał do życiaKatolickiUniwersytet Ludowyw Pro-
boszczewicach k.Płocka; rozwinął szkolnictwo, oświatę i czytelnic-
two; roztoczył opiekę nad migrantami; rozwinął budownictwo sa-
kralnei kościelne;w latach1926-1928wystawiłnowoczesnybudynek
dlaBibliotekiDiecezjalneji ArchiwumDiecezjalnego.

Znaczną aktywność i gorliwość wykazał Arcybiskup także na
forum Kon fe ren cji Epi sko pa tu pozostając jednym z najwybitniej-
szychjejczłonków.Z ramieniatejKonferencjizostałw 1925r.preze-
semkrajowympowołanegonajegowniosekZwiązkuMisyjnegoDu-
chowieństwa.Owocemjegopracynatymodcinkubyłym.in.liczne
zjazdy,kursy i publikacje.Doniosłymosiągnięciembyło tu również
doprowadzenieprzezBiskupaPłockiegodowydaniaw 1927r.rytu-
ałupolskiego.

Oprócztakaktywnegozaangażowanianaurzędziebiskupapłoc-
kiego, abp Nowowiejski systematycznie kontynuował rozpoczętą
wcześniej,wspomnianąjużpra cą na uko wą,którastanowiłapasjęjego
życia.Wieleuznaniaprzyniosłomuobszernedzieło „Płock.Mono-
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cząłks.Nowowiejskiintensywnąpracęnaukową,główniew dziedzi-
nieliturgikipublikującliczneprace,m.in.„WykładliturgiiKościołaka-
tolickiego”,któreprzyniosłymudużyrozgłos.Aktywnieuczestniczył
równieżw pracachwydawniczych, angażował się szerokow pracę
społeczną,m.in. w Zakładzie Anioła Stróża dla dziewcząt, ofiarnie
pełniłfunkcjeprokuratoraa następnieprepozytaw kapitulekatedral-
nej,kierowałpracamizwiązanymiz przebudowąkatedry.W latach
1901-1908pełniłurządrektoraSeminariumDuchownegodokonując
reformy studiów teologicznych.W 1902 r. został ponadto wikariu-
szem generalnym i oficjałem biskupa Jerzego Józefa E. Szembeka.
W tym samym roku Stolica Apostolska odznaczyła go godnością
szambelana,a w dwalatapóźniejprałaturądomową.

W dniu 12.V1.1908 r. ks. prałat Nowowiejski został mianowany
przez papieża Piusa X biskupem płockim. Sakrę biskupią przyjął
w Petersburgu– zrąkmetropolityApolinaregoWnukowskiego6XII
wymienionego roku. Uroczysty ingres do katedry płockiej odbył
10.I.1909r.Jakobiskuppłockikierowałdiecezjąprzez33lata.Darzo-
nyogromnymzaufaniemStolicyApostolskiejotrzymałw 1920r.od
papieża Benedykta XV godność asystenta tronu papieskiego, zaś
w 1930r.odpapieżaPiusaXI– ty tuł ar cy bi sku pa si lień skie go.Z oka-
zjijubileuszu50– leciakapłaństwaprezydentRzeczypospolitejnadał
muw 1931r.krzyżkomandorskiz gwiazdąOrderuOdrodzenia,Uni-
wersytet Warszawski przyznał mu doktorat „honoris causa”, Rada
Miejskaw Płockuodznaczyłagohonorowymobywatelstwem,a Płoc-
kieTowarzystwoNaukowezaliczyłogow poczet swoich członków
honorowych.

JakobiskupA.J.Nowowiejskiwykazałogrom ną ak tyw ność,która
zaowocowała nieprzeciętnymi dokonaniami. Tak więc sprawował
systematycznieposługipasterskie:odbył411wizytacjiparafii,udzie-
liłbierzmowania385.495osobom,wyświęcił239diakonówi 313ka-
płanów, dokonał konsekracji blisko 40 kościołów, często sprawował
celebry pontyfikalne głosząc kazania, w każdą sobotę spowiadał
/w katedrze/; odbywał corocznie konferencje z dziekanami i wice-
dziekanamiorazczęstespotkaniaz kapłanamii laikatem;prowadził
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nejbyłouderzającezapomnienieo sobiesamym,cowidaćnp.w jego
prywatnejkorespondencji.O sobiewspominajedyniewówczas,gdy
jestzmuszonytoczynićlubmaokazjędosamokrytycznejoceny.Tak.
np.w liściedobratanicypisze:„Nie wy sła łem ku po nów, bom się za ga pił,
ale po pra wię to mo je nie dbal stwo”. Możnaz pewnościąmówićo wyso-
kim stopniu abnegacji u abpaNowowiejskiego.Odznaczał się rów-
nieżmęstwemw działaniu,któratocnotazostałauwieńczonataknie-
ugiętąpostawąw obozieśmierci.W liściedozoperowanejbratanicy
napisał:„Ból wpraw dzie jest du ży, ale też trze ba mieć choć tro chę chrze ści -
jań skie go mę stwa, aby so bie z bó lu nie wie le co ro bić Wszak to dla chrze ści jan -
ki do brze cier pieć tro chę, al bo wiem to ją zbli ża do Pa na Je zu sa”. Pracowitość
i maksymalnewykorzystanieczasuw obliczuBoga– stanowiłyinne
znamionachrześcijańskiejpostawyRządcydiecezjipłockiej.

Bardzo uderzającym rysem duchowości Arcybiskupa był jego
ewangelicznystosunekdospotykanegoczłowieka,niezależnieodte-
go, kto nim był.Wyrażała się w tym prawdziwamiłość połączona
z pogodąducha.Trudnobyłospostrzecu niegoobojętnośćwobec
kogokolwiek,a tymbardziejniechęćdokogoś.Gdybyłzmuszony
kogośupomniećlubczymśsięzdenerwował,szybkosięreflektował
starającsiętow jakiśsposóbwynagrodzić.Bardzoceniłsobiesamot-
ność,niemniejo każdejporzebyłdostępnydlawszystkich.Wiedzie-
lio tymdobrzezwłaszczakapłani,którzydarzyliswegoPasterzanietyl-
kogłębokimszacunkiem,leczi synowskąmiłością.Nakapłanówdie-
cezji płockiejSługaBożywywierałzresztąswoimuduchowieniemdu-
ży,niezwyklepozytywnywpływprzezcałyczasswojegopasterzo-
wania.

Tak głęboka duchowość abpa Nowowiejskiego, mocno zakorze-
nionaw Ewangelii Chrystusowej, zo sta ła pod da na cięż kiej pró bie
w ostatnimrokujegożyciatj.odmomentuinternowaniagow Słup-
niek.Płocka /28 II1940r./ażdodniamęczeńskiegozgonuw obozie
w Działdowie/prawdopodobnie28V 1941r./.Z zachowanychświa-
dectw tychwszystkich, którzy towarzyszyli sędziwemu jużArcybi-
skupowi/liczącemu82lata/zarównopodczasjegorocznegopobytu
w miejscuinternowania/od28II1940r.do7III1941r./,jaki podczas
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grafiahistoryczna”,dwukrotniewydawane/w 1917i 1930r./.Oprócz
liturgikii historiiKościoła,przedmiotemjegozainteresowańbadaw-
czychbyłateologiapastoralna.

W czasieswoichdługichrządówdiecezjąpłockąabpNowowiejski
odbywałkilkapodróżyzagranicznych,zwłaszczadoRzymui Ziemi
Świętej.W 1911i 1913r.uczestniczyłw kongresacheucharystycznych
w Madryciei naMalcie.

Wiele bóluprzysporzyłaArcybiskupowi sprawanowopowstałej
w Płockuwspólnotyreligijnej– mariawityzmu,kiedytoprzeszłodo
niejwielukapłanów,wybuchającezaśzatargio kościołyi domypara-
fialneczypolemikiw prasielokalnejpodsycałyatmosferęwzajemnej
niechęcikatolikówi mariawitów.

Wielkimwstrząsemdla 81-letniegoPasterzadiecezji byłana paść
nie miec hi tle row skich na Pol skę.Pomimoróżnychsugestii,byopu-
ściłPłock,pozostałnamiejscu.Deportowanyw dniu28II1940r.a na-
stępnieinternowanyprzezhitlerowcóww Słupniek.Płocka,wreszcie
osadzony– 8III1941r.– wobozieśmierciw Działdowie,zostałpod-
dany ciężkiej próbie, którą przetrwał ponosząc śmierć męczeńską,
prawdopodobnie28V 1941r.

Długielatażyciai biskupstwaabpaA.J.Nowowiejskiegoujawniły
bardzowyraźniejegonie prze cięt ną oso bo wość i du cho wość. Wyno-
szącz domurodzinnegogłębokąwiarę i wysokąkulturęduchową,
obdarzony niezwykłą siłą woli oraz zdolnościami umysłowymi,
umiejącwspółpracowaćz łaską,osiągnąłznacznystopieńdoskonało-
ścichrześcijańskiej, któryumożliwiłmuchlubniewypełnićswojeży-
ciowe zadania kapłana a potem biskupa. Jego głęboka duchowość
opartabyłanaautentycznejwierze,prawdziwejpokorze,niezwykłej
prostociei prawościcharakteru,kulcieprawdy,umiłowaniudrugiego
człowieka.PrzejawemtroskiArcybiskupao życieduchowebyłam.in.
systematycznamodlitwaorazogromnatroskao pięknow sprawowa-
niuliturgii.Znamionowałagoprzytymwewnętrznadyscyplina,po-
wściągliwośći umiar/np.w słowach/.Tylkoczłowieko głębokimży-
ciuwewnętrznymmógłnapisaćw liście:„W smut ku na szym cie szy my
się”. Charakterystycznymwyrazemsystematycznejpracywewnętrz-
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Wetmańskimmusielibiegnąćnakomendędolatrynyobozoweja nie-
dołężnyArcybiskupniemogączdążyćpozostałw tyleprowadzony
przezswegoSufraganai ks.AdamaZaleskiego,gestapowiecdotkliwie
biłobydwuBiskupów.Innymznówrazem,gdykazanomupadaćna
ziemięw błotoi znówwstawaća udręczonyBiskupPłockioparłsię
przez chwilę na rękach, prześladowca stanął Starcowi na plecach.
Niejednokrotnie też straż obozowa pędziła szyderczo abpaNowo-
wiejskiegoi bpaWetmańskiegodosprzątaniaubikacji.Zazwyczajteż
podczasrannegoi południowegoprzemarszu– biegudowspomnia-
negomiejscahitlerowcydotkliwiebilii kopaliksiężyi Biskupów,a po-
nieważ Arcybiskup nie mógł nadążyć /prowadzony przez innych/,
otrzymywał– wrazz prowadzącymigo– najwięcejuderzeńbrzozo-
wymkijem.Doznawałprzytymniejednokrotnieprzykrychszykan,
jakzrzucaniamuw błotoczapkiczyfutrai nakładanianańtychza-
błoconych okryć. Szczególnej wymowy nabiera epizod, jaki miał
miejscewWielkiPiątek,11IV1941r,kiedytonienadążającemuzain-
nymiArcypasterzowimłodyesesmanwymierzyłuderzeniew głowę
specjalnymbiczemzakończonymołowiempowodującupadekStarca
chwytającegosięzagłowę.Czyż nie upodob nia ło to Bi sku pa Płoc kie -
go do Chry stu sa Pa na bi czo wa ne go w wiel ki Pią tek? Tei inneszyka-
ny,stwierdzająnaoczniświadkowie,byływiększeniżw stosunkudo
innychwięźniów,a toz uwaginagodnośćbiskupiąRządcydiecezji
płockiej.

Wielorakie cierpieniafizyczne i udrękimoralneprzyjmował abp
Nowowiejskiw duchupoddaniasięwoliBożejdająctymsamymnie-
złomneświadectwowyznawanejwiary.èródłemtakiejpostawybyło
ustawicznetrwanieprzezeńnamodlitwie.Obozowacelaarcypaste-
rza,dzielonawrazz biskupemWetmańskimi 56–makapłanami,stło-
czonyminasłomianymbarłogu,stałasięnietylkoprawdziwymsank-
tuariumcierpienia,alerównieższczególnymmiejscemuwielbieniaBo-
ga,któryzdolny jestdaćsiłę tym,którzyw Nimpokładająnadzieję.
W postrzępioneji zabłoconejsutannie,zawiesiwszynagwoździuswą
piuskębiskupią,Arcybiskupwrazz udręczonymitowarzyszaminiedo-
liodmawiałcodzienniewieczorem,szeptemlub półgłosem,różaniec
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bliskotrzymiesięcznegouwięzieniaw oboziedziałdowskim/od8III
do28V 1941r./jednoznaczniewynika,iżniezłomnapostawaducho-
wa,ujawnionaw ciągupoprzednichdziesiątkówlatżycia,nieopuści-
łaBiskupaPłockiegoaninachwilępozwalającmuzwycięskoprze-
trwaćdotkliwecierpieniefizyczne,poniżająceupokorzeniei bolesną
udrękęmoralną.

Rocz ny po byt ar cy pa ste rza die ce zji w Słup nie wrazzeswoimbi-
skupempomocniczymLeonemWetmańskimnacechowanybyłgłę-
bokim spokojem, ufnąmodlitwą, całkowitym zdaniem się nawolę
Bożą,ojcowskimzatroskaniemo sprawydiecezji.W stałymporządku
dniaArcybiskupaważnemiejscezajmowałaDrogaKrzyżowa,którą
codziennieodprawiał.Pozostającpodstrażągestapowcówbardzobo-
leśnieodczuwałdługąrozłąkęz kapłanamii wiernymi,zaktórychnie
przestawałsięmodlić.

aresz to wa nie i wy wie zie nie do obo zu w Dział do wie stanowiło
końcowyetapw ziemskimżyciuSługiBożego.Jakkolwiekobózdział-
dowski,nienosiłpoczątkowomianaobozukoncentracyjnego,stałsię
jednakdla tysięcyuwięzionych tam rzeczywistymobozem śmierci.
W swojejorganizacjibyłjeszczebardziejprymitywnyniżinne urą-
gając najbardziej elementarnym zasadom higieny, zadawane zaś
więźniomtorturyokazałysiętutajbardziejwyrafinowaneniżw wie-
lu innych obozach śmierci. Charakterystycznym znamieniem tego
miejsca był panujący tam dotkliwy głód. Umieszczenie w obozie
działdowskim podeszłego w latach Arcybiskupa, jego biskupa po-
mocniczegoLeonaWetmańskiegoi kilkudziesięciukapłanówdiecezji
płockiej– obokrzeszyinnychwięźniów– zapowiadałomęczeńskipo-
siewkrwiKościołaPłockiego.

Prześladowcyobozowinieprzejawiającżadnegowzględuanina
godnośćaninawiekzasłużonegoSenioraEpiskopatuPolskitraktowali
go przez cały czas pobytu w miejscu kaźni w sposób uwłaczający
godnościludzkiej.Szykany,drwiny,szyderstwa,upokorzenia,znęca-
niesięfizycznienadniezwykłymWięźniemstanowiłyjegocodzien-
ną udrękę obozową, znoszaną z wielką godnością. Gdy pewnego
dniawszyscykapłani– więźniowiewrazz Arcybiskupemi biskupem
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a niejednokrotnie i Drogę Krzyżową przeżywając tu swój Ogrójec
i swojąKalwarię.Modlitwomprzewodniczyłznaczniemłodszybp
Wetmańskipodsuwającobecnymw celiwielemyślikrzepiącychdu-
cha.Umocniony i pokrzepionywewnętrznieArcybiskupskutecznie
oddziaływał na więźniów nawet innych cel obozowych stając się
wraz ze swoim BiskupemPomocniczym ich duchowymprzwódcą.
Niejednokrotnie błogosławił współwięźniom z placu, gdy pozosta-
waliw swoichbudynkach,częstopocieszałichi podnosiłnaduchu.
ObecnośćobydwuBiskupówbyładlawięźniów,powiejednaz sióstr
zakonnych– więźniarekobozu,„jakąśdziwnąsiłą”.

Pośród codziennych bolesnych doświadczeń doznawanych
w obozie śmierciOpatrzność zgotowała SłudzeBożemunaj cięż szą
pró bą,którąprzeszedłzwycięskowrazzeswoimBiskupemPomocni-
czym.OtopewnegodniaobydwajBiskupizostalibrutalniewzięcido
sali torturznajdującejsięw podziemiachbudynkuobozowegoa je-
denz hitlerowcówbijąci kopiącHierarchówdomagałsięodnichpro-
fanacji/opluciai podeptania/znakukrzyżaświętego.Głębokawiara
i niezłomnapostawaobydwuPasterzyKościołanakazały im jedno-
znacznie dezaprobować bluźniercze polecenie prześladowcy, co
przypłacilidotkliwymbiciem.

Osłabionywskutekpodeszłegowiekui wielorakichcierpieńobo-
zowych, krańcowowycieńczony torturami i głodem, prosząc Boga
o skróceniemuudręki i odpuszczeniewin oprawcom, odszedł ten
niezwykłyWięzieńobozuw Działdowiedowieczności,praw do po -
dob nie 28 V 1941 r. I jakkolwiekbrakjestbezpośrednichświadectw
o ostatnichchwilachziemskiegożyciaArcybiskupa,tojednaknależy
zdecydowanie przyjąć, iż jego postawa towarzyszącaMu zarówno
podczasdługichlatpasterzowania,jaki ujawnionaw miejscuinter-
nowaniaa następniew obozieśmierci,wyraźnieprzemawiazatym,
iżzadanąmuśmierćprzyjąłjakoświadectwotakgłębokowyznawa-
nejwiary.

Wypada dodać, iż zarówno w oczach licznych współwięźniów
z Działdowa,jaki w przekonaniuwspółczesnych,abpAntoniJulian
Nowowiejskiponiósłśmierćmęczeńską.

12

KOPIA
   P

IW



BłogoSławiony
BiSKUP LEon wETMańSKi

(1886 -1941)

LeonWetmański,synAdamai Korduliz Chądzyńskich,urodziłsię
10 IV 1886 r.w Żurominie,w parafii Lubowidz,w diecezji płockiej
w rodziniemłynarza;chrzest św. otrzymał18IVtegożrokuw Lubo-
widzu. Po ukończeniu szkoły gminnej w miejscowości rodzinnej
uczęszczałdoSeminariumNauczycielskiegow Wymyślinie-Skępem,
skądzostałusuniętyw 1905r.zaczynnyudziałw strajkuszkolnym,za
tajnąnaukęjęzykapolskiegoi podpisaniepetycjidowładzzaborczych
o uwzględnieniew programieszkolnymjęzyka i literaturypolskiej.
Pobytw Wymyślinie– Skępem,największymsanktuariummaryjnym
naMazowszu,decydującowpłynąłnapowołaniekapłańskieLeona,
któryw 1906r.wstąpiłdoSeminariumDuchownegow Płocku.Jako
klerykwyróżniałsięroztropnością,pobożnością i pracowitością.Na
ostatnimrokustudiówzostałdesygnowanyprzezprzełożonychdzie-
kanemalumnów.Świę ce nia ka płań skie przyjął23VI1912r.w Płocku,
z rąkbiskupaAntoniegoJulianaNowowiejskiego.

W dwamiesiącepoświęceniachwładzadiecezjalnaskierowałaks.
Wetmańskiegonadalsze studiadoAkademiiDuchownejw Peters-
burgu,którąukończyłzestopniemmagistrateologii.Jakostudentzaj-
mowałsiępracąduszpasterskąi wychowawcząskupiającwokółsie-
biemłodzieżi zaszczepiającu niejduchapolskościi patriotyzm.Po-
zostającw PetersburgupodczasI wojnyświatowejniósłpomocmate-
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Ar cy bi skup A.J. No wo wiej ski w roz mo wie ze swo im ka pe la nem ks. Ada mem
Za le skim (Słup no 1940 r.).
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szczególnieskupionychw AkcjiKatolickiej,którejbyłasystentemko-
ścielnym.Stałsięprzytymgorliwympromotoremruchurekolekcyj-
negowśródorganizacjii stowarzyszeńkatolickichw diecezji.Znając
działalność rekolekcyjną Sufragana Płockiego, Episkopat Polski po-
wołałgo– podczaspierwszegopolskiegosynoduplenarnegonasta-
nowiskodyrektorakrajowegoUniiApostolskiejKapłanóww Polsce.
PracęnarzeczmisjirozwinąłszczególniejakosekretarzZwiązkuMi-
syjnegow Polsce.

wy buch w 1939 r. ii woj ny świa to wej udaremniłtakrozległąpra-
cębiskupią53-letniegoSufraganaPłockiego.Po razpierwszyzostał
onaresztowanyprzezokupanta– wrazz wielomakapłanamiz Płoc-
ka– już11XI1939r.,osadzonynastępniew miejscowymwięzieniu.
Uwolniony po kilku dniach próbował kontynuować swoją działal-
ność.Jednakw dniu28II1940r.zostałwrazzeswoimordynariuszem,
arcybiskupemA.J.Nowowiejskim,deportowanya następnieinterno-
wanyprzezNiemcóww Słupniek.Płocka.DzieląclostegożOrdyna-
riusza, został stąd przewieziony i osadzony 8 III 1941 r. w obozie
śmierciw Działdowie,gdziespędziłkilkamiesięcyponoszącw wieku
55 lat śmierćmęczeńską, prawdopodobniew okresie likwidowania
pozostałychprzyżyciuwięźniówpoepidemiityfusuw lipcui sierp-
niu1941r.Wedługoficjalnegodokumentuwładzniemieckich,zgon
nastąpił10X 1941r.

Odznaczającsięjużw latachseminaryjnychgłę bo kim ży ciem re -
li gij nym, ks.Wetmański rozwijał je systematyczniew latach swojej
posługikapłańskiej i biskupiej. Jegoduchowośćznamionowaładoj-
rzaławiara,umiłowanieascezy,niezwykłaprostota,naturalnadobroć
oraz gorliwość apostolska. Tajemnica niezwykłego powodzenia tak
licznych dokonań duszpasterskich tego Kapłana i Biskupa tkwiła
w jegoosobistejwięzi z Bogiem.Więź tę pogłębiał od 1928 r. po-
przez coroczne odprawianie w klasztorze OO.Redemptorystów
w Warszawie10-dniowychrekolekcji/ażdo1939r./.Każdećwiczenia
rekolekcyjne, zarównoodprawiane osobiście, jak i prowadzonedla
innych,opierałnaokreślonymdogmacie.Mającgłębokoprzemyśla-
nei przeżyteprawdywiarypotrafiłinnychzachęcaćdoprzejęciasię
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rialną uchodźcom z Polski organizując m.in.sierociniec dla sierot
z Polski.Niemogącpowrócićdokrajuzewzględunatrwającedzia-
łaniawojenne,zostałzatrudnionyprzezbiskupaJanaCieplakajako
prefektgimnazjumżeńskiegow Petersburgu,a w 1917r. jakoojciec
duchownyi wykładowcahomiletykiw miejscowymSeminariumDu-
chownym.Wszystkieteobowiązkiwykonywałsumienniei z dużym
zangażowaniem.

Po powrociew 1918 r. do kraju i macierzystej diecezji otrzymał
ks.Wetmański od bpa A.J. Nowowiejskiego nominację na ojca du-
chownego oraz profesora ascetyki i mistyki SeminariumPłockiego.
Oddanybezresztyklerykoma takżeuczniomNiższegoSeminarium,
gorliwiespełniałswojąposługęojcaduchownego,spowiednikai pro-
fesora.Udzielałsięjednocześnieszerokow diecezjijakorekolekcjoni-
sta, konferencjonista, kaznodzieja i spowiednik, szczególnie zakon-
nic;prowadziłpozatympracęcharytatywną.Dałsięrównieżpoznać
jako gorący patriota organizując m.in. w 1922 r. krucjatę modlitw
w intencjiojczyzny.

Dnia19XII1927r.papieżPiusXImianowałks.L.Wetmańskiegobi-
skupem.ustanawiającgosu fra ga nem płoc kim.Sakrębiskupiąotrzy-
mał22IV1928r.w Płockuz rąkbpaNowowiejskiego.Będącbisku-
pempomocniczympełniłofiarnieobowiązkiwikariuszageneralnego
w Kurii Diecezjalnej, wizytował parafie, spełniał posługi sakralne.
Trzymającsięz dalaodsprawadministracyjnychoddawałsięprzede
wszystkimpra cy cha ry ta tyw nej, re ko lek cyj nej i mi syj nej. Szeroko
zakrojonąpracę charytatywną rozwinął szczególnie od 1030 r., gdy
zostałprezesemTowarzystwaDobroczynnościw Płocku.W 1932r.zor-
ganizowałw PłockuBiuro„Caritas”,a w 1938r.przyczyniłsiędoery-
gowaniaw PłockuStowarzyszeniaPańMiłosierdziaśw.Wincente-
goà Paulo.Poprzestającnaskromnymutrzymaniu,wszystkieswoje
oszczędnościprzeznaczałdlabiednychstającsięprawdziwymojcem
ubogich.Posługęrekolekcjonistyi konferencjonistywypełniałbpWe-
tmańskizarównowśródsióstrzakonnych,zwłaszczaPasjonistek– jako
długoletnikierownikduchowyZgromadzenia,jaki wśródkapłanów.
Wielokrotnieprowadziłrównieżrekolekcjezamkniętedlaświeckich,
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cąz 6na7 III 1941 r.uniknąćaresztowania i wywiezieniadoobozu
śmierci,nieuczynił tego, jaksamoświadczył,zewzględunapode-
szłego w latach arcybiskupa Nowowiejskiego, swego ordynariusza
orazzewzględunadiecezjan.„Kilkumiesięcznypobytśp.ks.Bisku-
paw Słupnie,powiepóźniejjednaz osóbznającychGoz tegookre-
su,topięknakartażyciadlatych,którzymieliszczęściez nimzetknąć
siębliżej.Jegooptymizmpolityczny,głębokawiarai ufnośćw Miło-
sierdzieBożedodawałaochotydożyciaw ciężkichchwilachokupa-
cjiniemieckiejz jednejstrony,a z drugiejdysputyfilozoficznenate-
matsprawwiary,rozszerzałyhoryzontymyślenia,wyjaśniałydotych-
czasoweniejasnościi rozwiewaływątpliwości.Człowiekniepostrze-
żeniezmieniałsię, lepiejrozumiałpojęcieBoga,podnosiłsięi dążył
do czegośwyższego. Jego zaś skromne, proste, zgodne z zasadami
chrześcijańskimiżyciebyłonajlepszymprzykłademdlawieluludzi.
Śmiałomożnapowiedzieć,żew tymczasiepełniłrolęprzedewszyst-
kimnauczycielażyciai słowemi czynem”.

Wywiezionywrazz abpemNowowiejskimdo obo zu w Dział do -
wie pozostawałtamprzezkilkamiesięcyznoszącgodniewszelkiefi-
zycznei moralnecierpieniadoznawaneodNiemców.Osadzonywraz
z Arcybiskupemi 56księżmiw stłoczonejcelinr12zostałpoddany
tymsamymudrękomobozowym,którebyłyudziałemPasterza die-
cezji. Cierpienia swoje, jak stwierdzają naoczni świadkowie, chciał
przeżywaćw samotności,najwyżejzaśw groniekapłanów.Gdywięc
pewnegodniaSiostryKapucynkiz Przasnyszazobaczyłygopobitego
z okrwawionątwarzą,pobłogosławiłjei „usunąłsięw niewidoczny
kąt celi”. Towarzysząc zawszeniedołężnemuArcybiskupowiw nie-
ludzkimmarszu-biegudolatrynyobozowej,zbierałwrazz nimdo-
tkliwie uderzenia gumowego bicza esesmana. Sufragana płockiego
hitlerowcytraktowalinawetz większąnienawiściąniżArcybiskupa–
Starcauważając,żetowłaśnieOn,będącyw pełnisił,byłuprzednio
inspiratoremwszelkichwystąpieńw katolickiejprasiepłockiejprze-
ciwkoRzeszy.Taknp.pewnegodniabiskupaWetmańskiegooprawcy
wrzuciliw błotoobracającnimi przydeptującbutami,abybardziejgo
ubłocić.InnymznówrazemwidzianoBiskupaz prawąskroniąprze-
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nimi,w myśladagium„contemplataaliistradere”/prawdymodlitew-
nezagłębioneprzekazywaćinnym/.

W rekolekcjachzasmakowałdotegostopnia,żew 1937r.odprawił
jeażtrzykrotnie.„Kto sam od pra wił, mó wił Bi skup, i choć by raz tyl ko w ży -
ciu za sma ko wał dłuż szych re ko lek cji; ten się prze ko na, jak wiel ka jest róż ni -
ca mię dzy re ko lek cja mi np. przy naj mniej 8 -10 - dnio wy mi a 3-dnio wy mi”.

WieleświatłanaduchowośćbpaWetmańskiegorzucanastępujący
frag ment te sta men tu, jaki napisał 14 IV 1932 r. podczas dziesięcio-
dniowychrekolekcji,odprawionychpopowrociez pogrzebubiskupa
pińskiegoZygmuntaŁozińskiego,swegoojcaduchownego:„Je śli byś,
Bo że Mi ło sier ny i Do bry, dał mi ła skę, któ rą na zy wa ją śmier cią mę czeń ską,
przyj mę ją głów nie za grze chy mo je i za tych, któ rzy by mi ją za da wa no; aby
i oni Cie bie, Bo że Do bry i Mi ło sier ny ca łym ser cem ko cha li”. Zrządzeniem
OpatrznościBożejtanieśmiałaa zarazemheroicznamodlitwaBisku-
pamiałaprzemienićsięw odważny,heroicznyczyndziewięćlatpóź-
niejw oboziedziałdowskim.Pozostajerównieżmomentemcharakte-
rystycznym, iż głosząc nauki rekolekcyjne niejednokrotnie podkre-
ślał,żenałaskęmęczeństwatrzebasobiezasłużyći przygotowaćsię
doniejprzezcałeżycie.

TakgłębokaduchowośćSługiBożegoznalazłaswójwyrazw ostat-
niejfaziejegoziemskiegożycia,obejmującejokresrocznegointernowa-
niaw Słupniek.Płocka/od8II1940do7III1941r./i kilkumiesięcznego
osadzeniaw obozieśmierciw Działdowie/od8IIIdo10X 1941r./.

Przebywającwrazz abpemA.J.Nowowiejskimw Słup nie k.Płoc ka
bpWetmańskizachowałwewnętrznyspokój,odwagę i równowagę
ducha.Korzystając z pewnych swobódodprawiał codziennieMszę
św.w kościeleparafialnym,a w każdąniedzielęgłosiłrównieżkaza-
nie.Dużo czasu poświęcał pracy fizycznej, głosił też rekolekcje dla
małych grup przybywających z Płocka. Potajemnie udzielał wyż-
szychświęceńalumnomostatniegorokuSeminariurnDuchownego
przygotowującichdotegorekolekcjami.Trwałcodziennienamodli-
twiei medytacjiświadomzapewnetego,iżprzytoczonywyżejfrag-
menttegotestamentumożesięrychłourzeczywistnić…Choćmógłno-
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ciętąbiczemesmańskim, z zakrzepłąkrwią. Swoje cierpienia znosił
SługaBożyz cierpliwością,nawetwiększąniżmłodziksięża– współ-
więzniowie.

Siłę do godnego znoszenia tak dotkliwych cierpień Sługa Boży
czerpał z modlitwy. To On przewodniczył codziennym wspólnym
modłomabpaNowowiejskiego i kapłanów,odprawianymw celinr
12.Onteżskuteczniewpływałswojąpostawąnaatmosferęobozową
podnosząc innychwiężniównaduchukrzepiącymisłowami.Wielu
spośródtowarzyszyudrękiobozowejJemuprzypisujerolęduchowe-
gowspółprzywódcyuwięzionychw Działdowieksięży,odkądzaśza-
brałoabpaNowowiejskiego – rolęprzywódcy.Niezwykłąwymowę
posiadająprzytymsłowasióstrzakonnych– więźniarekobozowych,
zdaniem których bpWetmański „wytworzył atmosferę pierwszych
męczennikówwśródswychwspółtowarzyszy”.

Niecodzienną próbą wiary dla Sługi Bożego stało się polecenie
prześladowcyopluciai podeptaniakrzyża.PodobniejakjegoOrdy-
nariusz, tak i Onprze szedł i tę pró bę zwy cię sko,pomnyzapewne
swegotestamentusprzed9lat…Pogardędlaszatańskiejpropozycji
oprawcyprzypłaciłdotkliwympobiciem.

Nieznane są ostatnie chwile Sługi Bożego. Jak jużwspomniano,
zo stał praw do po dob nie za mor do wa ny /przy uży ciu ga zu/, gdy li -
kwi do wa no więź niów obo zu, któ rzy prze ży li epi de mię ty fu su
w lip cu i sierp niu 1941 r. ChoćjednakbliższeokolicznościJegozgo-
nupokrywagęstymrokrówniemrocznychdziejówobozudziałdow-
skiego, to nader wyrazista postawa gorliwego Biskupa, ujawniona
w ciągużycia,a zwłaszczapodczasrocznegopobytuw Słupniei kil-
kumiesięcznego uwięzienia w Działdowie, pozwala bezpiecznie
przyjąć,iżten,którymodliłsięw 1932r.o łaskęmęczeństwa,wytrwał
w swojejpostawieduchowejażdoostatniejchwilioddającswojeży-
cienaświadectwowiary.Takiezresztąprzekonanieżywilizarównoci,
którymdanebyłoprzeżyćobóz,jaki pokoleniatych,którychz osobą
bpaWetmańskiegozetknęłajedyniehistoria.
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przez próbę męczeństwa, opromieniając heroiczną miłoś cią Boga
i człowiekanieprzejednanąnienawiś ćprześ ladowców.

Zwycięskąpróbęmęczeństwaw latach1939-1945przeszłowielu
synówi córekKoś ciołaPłockiego,którymprzypadłodzielićbólumę-
czonej ojczyzny w obozach zagłady i ś mierci. Świadectwo swojej
wiaryzłożylitamzarównoduchowni,jaki ś wieccywpisującnatrwa-
łeswójheroizmdoduchowegoskarbcaKoś cioła.Zrządzeniemwo-
liBożej,w pokaźnymorszakuMęczennikówdiecezjipłockiejznalazł
się jej sędziwy Arcypasterz abp an to ni Ju lian no wo wiej ski (†28
V lub20VI1941r.)orazjegobiskuppomocniczyLe on we tmań ski
(†20X 1941r),ofiaryobozuw Działdowie.Obokbiskupówznalazło
sięw tymorszaku110kapłanówi 3klerykówdiecezjipłockiej,którzy
złożyli daninękrwiw obozachkoncentracyjnychDachau,Działdo-
wa, Oświęcimia, Sachsenhausen i Stutthofu oraz na placówkach
duszpasterskich.

Nietylkowysokiurządpasterski,alei niezwykłapostawaArcybi-
skupa Antoniego Juliana i Biskupa Leona podczas internowania
w Słupie,a następnieuwięzieniaw oboziedziałdowskim(wrazz 47
kapłanamidiecezjipłockiej)sprawiła,iżnaczeleowegoorszakuMę-
czenników Płockich staje niezamordowany Arcybiskup i jego nie-
ugięty Sufragan. Te samewzględy przemówiły również za ofi cjal -
nym wy stą pie niem przez bi sku pa płoc kie go Zyg mun ta Ka miń skie -
go o be aty fi ka cję jedynietychwłaś nieMęczenników.Z pewnoś cią
jednakw osobachPasterzyKoś cioławolnodostrzegaćpewiensym-
bol,naktórymodciskasięrównieżmęczeńskakrewzarówno110ka-
płanów,jaki wszystkichwiernychś wieckichtegożKoś cioła,którzy
oddaliżyciezawiarę.

ii

SprawabeatyfikacjiabpaA.J.Nowowiejskiegoa takżebpaLeona
Wetmańskiegoprzewijałasięw ciąguminionychodzakończeniaIIwoj-
nyś wiatowejlatwielokrotnie.Odsamegobowiemmomentuujaw-
nieniabolesnegofaktuś miercinajpierwjednegoa potemdrugiego
Biskupa,wś ródwięźniówobozudziałdowskiego,a potemi innych
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KU BEaTyFiKaCJi SłUg BoŻyCH

„Bę dzie cie mo imi ś wiad ka mi w Je ro zo li mie i ca łej Ju dei i w Sa -
ma rii, i aż po krań ce zie mi” /Dz1,8/.W słowachtych,skierowanych
przezChrystusaPanadoApostołów,zawartejestwymownewezwa-
niedodawaniaś wiadectwaBoguażdoofiaryżycia,w imięnadprzy-
rodzonejwiaryi miłoś ci.Przykłademnajdoskonalszegoś wiadectwa
wiernoś ci Ojcu jest Jezus Chrystus, który podjął z miłoś cią ofiarę
krzyżamodlącsięzaswoichprześ ladowców.OdtąddziejeKoś cioła
znaczonesąmęczeńskąkrwiątych,którzypoczynającodś w.Szcze-
panawystępująz całąmocąw obronieprawdyChrystusowejstając
sięznakiemsprzeciwudlamocyciemnoś ci.W nieprzebraneszeregi
ś wiadków Jezusa Chrystusa, którzy przypieczętowali swoje ś wia-
dectwoofiarążyciawpisująsięwciążnowiuczniowiePana,którym
Bógwkładanaskronieniewiędniącywienieczwycięstwaa Koś ciół
składagłębokihołduznającichś mierćzamęczeńską.

Wś ródMęczennikówostatnichdziesiątkówlatniebraknieniezwy-
kłychPo la ków i Po lek,którzyumierajączawiaręstalisięniedoś ci-
głymprzykłademw naś ladowaniuumęczonegoMistrza.Szczególnie
chlubnąkartęzapisaliw tejnajnowszejhistoriimęczeństwaprawdziwi
bohaterowiedrugiejwojnyś wiatowejstającsięwś ródponurejnocy
okupacyjnejjasnymipromieniami,jaktookreś labp.F.Korszyński1.
Tooniwłaś nie,oddającżyciezawiaręi ojczyznęprzeszlizwycięsko
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1 F.Korszyński,Ks. Bi skup Mi chał Ko zal (fragmentz książkiJa sne pro mie nie w Da -
chau),Poznań1985,„AteneumKapłańskie”80(1988)z 1,s.3.
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płanówdiecezjipłockiejspecjalnylistz 28V 1966r.,wzywającyichdo
zwróceniasiędobiskupapłockiegoo wszczęciesprawybeatyfikacyj-
nejMęczennikówz Działdowa,jeś liuznajątow swoimsumieniuza
wskazane5. Jednocześ nie podarował wszystkim parafiom diecezji
płockiejwykonanew dwóchrzutachdębowepulpitydomszału,upa-
miętniające męczeństwo Biskupów i Kapłanów zamordowanych
w Działdowie,koś ciołomzaś parafialnymDziałdowa,Słupnai kate-
dry płockiej oraz kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku ofiarował pamiątkowe kielichy mszalne, wykonane ze
srebrnejblachyz wmontowanymimedalionamiabpaNowowiejskie-
goi bpaWetmańskiego.W 1956r.duchowieństwodiecezjiufundowa-
łohołdziedlaMęczenników–po mnik ar cy bi sku pa w kaplicy ś w.
Zygmuntaorazpły tę po ś miert ną Bi sku pa we tmań skie go w kaplicy
Najś więtszegoSakramentuw katedrzepłockiej.

W 1967r.ks. L. Lis sow ski,proboszczi dziekanw Sierpcu,dolistu
skierowanegodobiskupapłockiegoB.Sikorskiegozałączyłprzyczyn-
ki do biografii Arcybiskupa i Biskupa dając wyraz przekonaniu, iż
obydwaj„corychlejzaliczenibędąw poczetś więtych6.

W tymsamymrokuwnioseko wszczęcieprocesubeatyfikacyjne-
goabpaNowowiejskiego,bpaWetmańskiegoi Towarzyszymęczeń-
stwazgłosilidobiskupapłockiegoB. Sikorskiegoka pła ni de ka na tu
płoń skie go, zgromadzeni na jednej z konferencji dekanalnych, a po-
nadtoksięża:L. Lis sow ski, M. okól ski, w. He le now ski, Sz. Ry gle -
wicz, S. Ten de ren da i F. go ła szew ski7.Okazję ku temu stworzyła
uroczystoś ćpoś więcenia–wdniu12VIl967r.w koś cieleparafial-
nymw Działdowie–tablicyupamiętniającejmęczeńskąś mierćArcy-
biskupa,bpaWetmańskiego,47kapłanówi 1alumnadiecezjipłockiej.
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obozów(obozuw Działdowiebyłprzejś ciowy)panowałoniezłomne
przekonanie,iżbyłatoś mierćmęczeńska,poniesionazawiarę,którą
zażyciawyznawaliz całąmocą.Tosamoprześ wiadczenieożywiało
również szeregi duchowieństwa diecezji, które dobrze zapamiętało
obydwuPasterzyjakogorliwychwyznawcówEwangeliiChrystuso-
wej.

Myś lo potrzebiewszczęciaprocesuzmierzającegodoformalnego
uznaniamęczeństwaabpaNowowiejskiegoi wyniesieniaGonaołta-
rzeprzejawiałw czerwcu1947r.ks. T. Trzciń ski,proboszczw Kucz-
borku2.Zamysłtenogarnąłrównieżwieluinnychkapłanówdiecezji,
gdyks.W. JezusekopublikowałbroszuręMę czeń ski ko niec ar cy bi -
sku pa an to nie go no wo wiej skie go, bi sku pa płoc kie go (1858–1941)3.
Samzresztąautortegocennegoopracowaniaczyniłjużod1945r.usil-
nezabiegio uzyskaniebliższychdanychna tematpobytuw obozie
i ś mierciobydwuBiskupów,zapewnez myś ląo przyszłejbeatyfika-
cji.

GorącymrzecznikiemprocesubeatyfikacyjnegoabpaNowowiej-
skiego(z towarzyszamimęczeństwa)okazałsięks. w. He le now ski,
proboszcz w Sochocinie. Z jego to inicjatywy diecezja otrzymała
okolicznoś ciowy druk ulotny, zawierającymodlitwę o wyniesienie
naołtarzeArcybiskupaz towarzyszami,zatwierdzonąprzezbiskupa
płockiegoT.P.Zakrzewskiego11II1959r.4 Ulotkataotrzymałana-
stępniejeszczedwawydania.W siedemlatpóźniej,gdymijało25lat
od ś mierci abpaNowowiejskiego, ks.Helenowski skierowałdoka-
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2 W liś ciez 5VI1947r.,pisanyrndoks.W.Jezuska,kanclerzaKuriiDiecezjal-
nej,ks.T.Trzcińskistwierdził:„Dziś przyszłamidogłowymyś l,gdymwspominał
naś p.Arcybiskupai jegomęczeństwo,żetrzebabyrozpocząćstaraniao uznanie
GoprzeznajwyższyautorytetzaMęczennika(…)Możemożnabywtedypodać
dowiadomoś ci szerszej – całegoEpiskopatu,Prymasa, żewłaś nieoddoługłos
idziei wołao uznanieMęczeństwaBiskupapłockiego”.M.M.Grzybowski,Do ku -
men ty i wy po wie dzi o ar cy bi sku pie A.J. No wo wiej skim z lat 1941 -1991, [w] Ar cy bi skup
An to ni Ju lian No wo wiej ski (1908-1941).W pięć dzie sią tą rocz ni cę mę czeń skiej ś mier ci
(podred.A.Suskiego,W.Góralskiegoi T.Żebrowskiego),Płock1991,s.575.

3 Płock1947;Pierwszawersjapracyzostałaogłoszonanałamach„Miesięcznika
PasterskiegoPłockiego”w 1946i 1947r.

4 Zob.M.M.Grzybowski,Do ku men ty i wy po wie dzi,jw.,s.631.

5 Tamżes.639–640
6 Zob.Ś wia dec twa. Wy po wie dzi o Ar cy bi sku pie A.J. No wo wiej skim Bi sku pie Płoc kim

1908 -1941 (ze brał i opra co wał M.M.Grzy bow ski),Płock1991,s.19.
7 W.Helenowski.Wspo mnie nia o Ar cy bi sku pie,[w]Ś wia dec twa,jw.,s.59.
8 W ArchiwumKuriiDiecezjalnejw Płocku–teczka:MęczennicyPłoccy[bezsy-

gnatury)nieudałosięodnaleźćankietyi pismatowarzyszącego.
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okolicznoś ć,któraniewątpliwieprzesądziłao nadaniusprawiebeaty-
fikacjiwiążącegobiegu.

W nawiązaniudouchwałyKonferencji BiskupówDiecezjalnych
z 28II1991r.,odnoś niedoprocesukanonizacyjnegobł.MichałaKo-
zala„cumsociis”,zaaprobowanejprzezKongregacjęds.Kanonizacyj-
nych,biskupwłocławskiH.Muszyńskipoinformowałpismemz 4 III
1991r.biskupapłockiegoZ.Kamińskiegoo możliwoś cizgłoszeniado
wspomnianegoprocesu pięciu kandydatów z diecezji płockiej (po-
dobnie jak z pozostałych diecezji polskich oraz prowincji zakon-
nych), którzy ponieś li ś mierć – zadaną lub zaistniałą w wyniku
udrękobozowych(„exaerumniscarceris”)–zawiaręzestronynazi-
zmuhitlerowskiego.wów czas to Bi skup Płoc ki zde cy do wał się po -
dać ja ko kan dy da tów do be aty fi ka cji ab pa a. j. no wo wiej skie go
i bpa L. we tmań skie go. Jednocześ niezatwierdziłkolejnytekstmo-
dlitwyo beatyfikacjęArcybiskupa,przygotowanyprzezks.draA.Ro-
jewskiego10.

Postulatoremsprawykanonizacjibł.MichałaKozalawrazz Towa-
rzyszamibiskupwłocławskiH.Muszyńskiustanowiłks.draT.Kacz-
marka, wykładowcęWyższego SeminariumDuchownegoweWło-
cławku.BiskupPłockizaś zaproponowałnawicepostulatorasprawy
abpaNowowiejskiegoi bpaWetmańskiegoks.prof.W.Góralskiego
przesyłając jednocześ niedopostulatora sprawyżądanebiogramy
SługBożych,potrzebnedoprzygotowaniaodpowiedniegopismado
Kongregacjids.Kanonizacyjnychcelemuzyskania„nihilobstat”11.

W dniu3X 1991r.w WyższymSeminariumDuchownymweWło-
cławku odbyło się spotkanie wicepostulatorów zainteresowanych
diecezji i prowincjizakonnychz BiskupemWłocławskimorazz Po-
stulatoremsprawy.Byłoonopoś więcone szczegółowemuomówie-
niu postępowania procesowego. Postulator poinformowałm.in., że
pierwszafazapostępowaniabędziezmierzaćdobeatyfikacjiSługBo-
żychzgłoszonychprzezdiecezjei prowincjezakonne.

10 MPP76:1991nr9s.392.
11 ArchiwumKuriiDiecezjalnejw Płocku,jw.
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Byćmoże podwpływemwspomnianych sugestii i postulatów
duchowieństwabpB.Sikorskiwystosował,jaksięwydajew 1973r.8,
an kie tę do ka pła nów die ce zji natematzainicjowaniaprocesubeaty-
fikacyjnegoabpaNowowiejskiego.W wynikujednakprzeprowadzo-
negosondażuopinii rządcadiecezjiniepodjął starańo rozpoczęcie
sprawy.Decydującywpływmiałatutajniewątpliwieokolicznoś ćcią-
głegobrakuszczegółówdotyczącychzgonuArcybiskupa,jakrównież
niewystarczającezainteresowaniesprawąwielukapłanów,zwłaszcza
młodszejgeneracji,którzyzezrozumiałychwzględównieczulisię
blisko związani z osobą abpaNowowiejskiego. Jednakna życzenie
wielukapłanów,z okazji40rocznicyś mierciArcybiskupa,bpB.Si-
korskizatwierdziłw dniu31VII1981r.tekstnowejmodlitwyojego
beatyfikację,niecowcześ niejzaś ,31V 1981r.,wspomnianąrocznicę
uroczyś cieobchodzonow katedrzepłockiej.

Kolejnyasumptdopodjęciamyś lio beatyfikacjiArcybiskupamę-
czennikastworzyłanadchodząca50 rocz ni ca je go ś mier ci.

Sprawatabyłaomawianaw dniu28I 1989r.podczasposiedzenia
KomitetuWykonawczegoobchodów50rocznicymęczeńskiejś mier-
ci abpaNowowiejskiego i bpaWetmańskiego któremu to zebraniu
przewodniczyłbiskuppłockiZ.Kamiński9.Zapadławówczasdecyzja
o wzniesieniuw pobliżuSeminariumDuchownegopomnikakuczci
Arcybiskupa.Cosiętyczyzaś beatyfikacji,opiniaczłonkówKomite-
tuniebyła jednomyś lna,w związkuz czymsprawęewentualnego
wszczęciapostępowaniabeatyfikacyjnegoznówodłożono.

Uroczystoś ci związane z obchodami wspomnianego jubileuszu,
m.in.po ś wię ce nie w dniu 5 V 1991 r., przez kard. Jó ze fa glem pa,
prymasa Polski, ufundowanego przez duchowieństwo diecezji po-
mnikaArcybiskupawzniesionegoprzedkoś ciołemś w.JanaChrzci-
cielaw Płocku,a takżemo dli twa oj ca ś w. Ja na Paw ła 11 przed tym
po mni kiem w dniu 7 Vi 1991 r. (podczaswizytyw Płocku)sprawiły,
iżmyś lo beatyfikacjiMęczennikówPłockichodżyłananowo.Szczę-
ś liwym zbiegiem okolicznoś ci zaistniała w tym czasie szczególna

9 Tamże.
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udziałachtrybunałówdiecezjalnych,byłomę czeń stwo Sług Bo żych.
Oznaczato,iżw trakciepostępowanianależałoudowodnić:1)prze-
ś ladowanieOfiary zawiarę; 2) fakt ś mierci zadanej bezpoś rednio
lubponiesionejwskutekudręk (cierpień)obozowych;3)przyjęcie
ś miercizestronyOfiaryw duchuś wiadectwadanegowierze.Pierw-
szymoment nie był trudny do udowodnienia, Stolica Apostolska
rozstrzygnęłajużbowiem,iżprzedstawicielenazizmuhitlerowskiego
kierowalisięw swoimzbrodniczymdziałaniuwobeckatolikówchęcią
prześ ladowaniaKoś ciołai nienawiś ciądowiary.Stosunkowołatwa
doudokumentowania była także treś ć punktudrugiego,wystarczy
bowiemwykazać,iżktoś zostałpozbawionyżyciawprost(np.przez
rozstrzelanie,powieszenie,zagazowanieitp.)lubteżzmarłw następ-
stwieprześ ladowaniadoznanegow obozie.Trudniejszynatomiastdo
udowodnieniabyłmomenttrzeci:każdorazowotrzebawykazaćgoto-
woś ćOfiarydoprzyjęciaś miercizawiarę.W pierwszymrzędziezna-
ny jest tutajdowódbezpoś rednipolegającyna relacjachnaocznych
świadków śmierciOfiary, którzy dostrzegli u niej oznaki przyjęcia
tejżeś mierciw duchuwiary.Oboktegorodzajudowoduistniejetak-
że dowód poś redni, stosowanywówczas, gdy brak jest naocznych
świadkówśmierci.Należyw takiejsytuacjiwykazaćponadwszelką
wątpliwoś ć (przy pomocy ś wiadectw współwiężniów, zapisów
świadkówczyinnychwiarygodnychdowodów),iżOfiaraprześ lado-
waniaznosiłacierpieniaobozowew duchuwiary,conasuwauzasad-
nione przypuszczenie, że taką samą postawę zachowała w chwili
ś mierci.

CałamocdowodzeniamęczeństwaobydwuSługBożychkoncen-
trowałasięwokółelementutrzeciego.

Mimonieprzerwanychzabiegówks. w. Je zu ska,podjętychtużpo
zakończeniu działań wojennych, nie udało się odnaleźć ś wiadków
śmiercizarównoArcybiskupa,jaki jegoBiskupaPomocniczego.Tym
bardziej dzisiaj jest to raczej nieosiągalne.Niedysponujemy zatem
dowodembezpoś rednimna rzeczprzyjęcia ś mierciprzezobydwu
Biskupóww duchuś wiadectwawiary.Z naciskiemnatomiastnależy
powiedzieć,iżdodyspozycjiTrybunałupozostawałdo wód po ś red -
ni.Dziękibowiemwspomnianymstaraniomks.W.Jezuskaudałosię
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Kolejnespotkaniewicepostulatorówz ks.T.Kaczmarkiemodbyło
sięweWłocławku19XI1991r.a jegoprzedmiotembyłysprawypro-
ceduralne.Omówionom.in.kwestiezwiązanez gromadzeniemdo-
wodówprzeztrybunałydiecezjalne.

W dniu26I 1992r.,w katedrzewłocławskiej,miałomiejsceuro czy -
ste roz po czę cie pro ce su kanonizacyjnegobł.MichałaKozalaz 92To-
warzyszami. W poszczególnych diecezjach rozpoczęły pracę tzw.
Trybunały rogatoryjne /pomocnicze/ prowadzące sprawy okreś lo-
nychosób.26.I.1994r.w katedrzewocławskiejnastąpiłouroczysteza-
mknięcie postępowania o życiu, męczeństwie i sławiemęczeństwa
SługBożych.W dniu3.III.1994r.aktasprawyzostałyzłożonew Kon-
gregacjiSprawKanonizacyjnych.19.III.tegożrokusprawybeatyfika-
cji Sług Bożych postanowiono odłączyć od sprawy kanonizacyjnej
bł.MichałaKozala.NadanowówczassprawieMęczennikównastępu-
jący tytuł:”Sprawa beatyfikacji czyli stwierdzenia męczeństwa Sług
i SłużebnicBożych:AntoniegoJulianaNowowiejskiego,arcybiskupa,
HenrykaKaczorowskiego,AnicetaKoplińskiego,kapłanów,MariiAn-
ny Biernackiej, osoby ś wieckiej oraz 98 Towarzyszy, zamordowa-
nych,jaksięgłosi,nawzgardęwiary”.Podołączeniudoprocesuno-
wych kandydatów, formuła ponowna zawierała 4wymienione na-
zwiskaoraz104Towarzyszy.

OficjalneotwarciepostępowanianaszczebluStolicyApostolskiej
nastąpiło 13.V. 1994 r. Popomyś lnymdla sprawywynikudyskusji
teologów Kongreagcji oraz pozytywnym wniosku w przedmiocie
uznania męczeństwa Sług Bożych przez kardynałów i biskupów –
członkówKongregacji,w dniu26.III.1999r.papieżJanPawełIIpod-
pisałdekretuznającymęczeństwowszystkich 108SługBożych /ten
tytułzacząłimprzysługiwaćpo podpisaniutegodekretu/.Dokonanie
uroczystego aktu beatyfikacji przez Jana Pawła II miało miejsce
w Warszawie 13czerwca 1999roku.

iii

Przedmiotem procesu beatyfikacyjnego ofiar nazizmu hitlerow-
skiegozgłoszonychprzezbiskupówdiecezjalnychi prowincjałówza-
konnych, prowadzonego przez Trybunał Włocławski przy współ-
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Wypadadziś cieszyćsięiż,KrólMęczennikówudzieliłKoś cioło-
wiPłockiemułaskiwyniesienianaołtarzejegoumęczonychPasterzy.

31

zgromadzićdoś ćpokaźnymateriałdowodowyw postaci relacji i ze-
znańwiarygodnychświadków,główniewięźniówobozukoncentracyj-
negow Działdowie, informującychnatematnieugiętejpostawyabpa
Nowowiejskiegoi bpaWetmańskiego:postawynacechowanejgłęboką
wiarą,niezwykłącierpliwoś ciąorazautentycznąmiłoś ciąwspółwięź-
niów.

Nieocenioną przysługę, znacznie ułatwiającą przeprowadzenie
dowodupoś redniegona rzeczmęczeństwaArcybiskupa i Biskupa,
oddałsprawiebeatyfikacyjnejks.M.M.Grzybowskipublikująccen -
ne ma te ria ły,takpieczołowiciegromadzoneprzezks.W.Jezuska(po-
zazawartymiw jegopracyMę czeń ski ko niec…)zarównow Księdze
Pamiątkowejpt.Ar cy bi skup Ju lian No wo wiej ski (1908 -1941).W pięć dzie -
sią tą rocz ni cę mę czeń skiej ś mier ci (Płock 1991), jak i w broszurze pt.
Ś wia dec twa. Wy po wie dzi o Ar cy bi sku pie A. J. No wo wiej skim Bi sku pie Płoc -
kim 1908 -1941 (Płock 1991). Są towymowne relacjewspółbracimę-
czeńskiejdrogiBiskupów,przekonanycho ichś wiadectwiewiaryda-
nejw oboziedziałdowskim.Źródełdladowodupoś redniegonarzecz
męczeństwaSługBożychnależałopozatymupatrywaćw materiałach
archiwalnychGestapow Ciechanowie,w pakiecierelacjiś wiadków
(przechowywanymw ArchiwumDiecezji Płockiej), w aktach Kurii
Diecezjalnejw Płocku(teczki„Księżaw obozach”oraz„Męczennicy
Płoccy”)orazw zeznaniachprzesłuchanychś wiadków.

***
Męczeństwo jest zjawiskiem stałym, ponadczasowym, stanowią-

cymkryteriumprawdziwoś ciKoś ciołanietylkow epocestarożytnej.
Stanowichwałęi źródłosiłdlawiernychwszystkichczasów.Męczeń-
stwo jestwielkąpróbą człowieka, jego godnoś ciw obliczu samego
Boga.W próbietejmęczennikodnosizwycięstwodziękipomocyBoga.
Męczennik,któryz powoduwyznaniaswejwiaryw JezusaChrystusa
umierazbroczonywłasnąkrwią,potwierdza fakt,że jest równocze-
ś nie ś wiadkiem i bohaterem, doskonałym naś ladowcą Mistrza,
pierwszegoMęczennika; jest przykładem danym ś wiatu i braciom
w wierze,wybrańcem,którysięzbawiai orędujeu Boga.
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Mo dli twa

WysławiamyCię,Boże,OjczePananaszego JezusaChrystusa
i wielbimyTwojemiłosierdzie.Ty,bowiem,uczyniłeśbłogosławio-
negoAntoniego Juliana i błogosławionego Leona godnymi tego
dniai tejgodziny,w którejwyznającŚwięteImięJezus,oddaliswe
życiezaEwangelię,KościółTwojegoSynai naródpolski.

Wspominającwielkośćtejofiary,prosimy,abyśzaichwstawien-
nictwemudzieliłnamłaskpotrzebnychdocodziennegożycia.Pra-
gniemy,bowiem,w zdrowiui w chorobie,w radościi w smutku,
w pełnisił,jaki w umieraniu,ufaćTobiei dawaćo Tobieświadec-
two.PrzezChrystusa,Pananaszego.

Amen.
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